
UCHWALA Nr 94lXIV/2016 

RADY GMINY NOWE MIASTO 
z dnia 24 marca 2016 roku 

w sprawie zasady rozJiczania tygodniowego obowi~zkowego wymiaru godzin zaj~c 

nauczycieJi, dla ktorych ustalony plan zaj~c jest rozny w poszczegolnych okresach roku 

szkolnego, zasady udzielania i rozmiaru obniZek tygodniowego wymiaru godzin 

nauczycielom, ktorym powierzono stanowisko kierownicze, okreslenia tygodniowego 

obowi~zkowego wymiaru godzin zaj~c nauczycieli realizuj~cych w ramach stosunku 

pracy obowi~zki okreslone dla stanowisk 0 roznym tygodniowym obowi~zkowym 

wymiarze godzin i okreslenia tygodniowego obowi~zkowego wymiaru godzin zaj~c: 

pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego 

prowadz~cego zaj~cia zwi~zane z wyborem kierunku ksztalcenia i zawodu w celu 

wspomagania uczniow w podejmowaniu decyzji edukacyjnych zawodowych, 

w jednostkach oswiatowych dla kt6rych organem prowadz~cym jest Gmina Nowe 

Miasto. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 rnarca 1990 roku 0 samorz~dzie 

grninnym (Oz. U. 2015r. poz. 1515 z pozn. zrn.), art. 42 ust. 6-7 oraz art. 91 d pkt 1 ustawy 

z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Oz. U. 2014r. poz. 191z pom. zm.) 

Rada Gminy uchwala, co nastypuje: 

§1 

Okresla siy: 

1. 	 zasady rozliczania tygodniowego obowi~zkowego wyrniaru godzin zajyc nauczycieli, dla 

ktorych ustalony plan zajyc jest r6Zny w poszczegolnych okresach roku szkolnego; 

2. 	 zasady udzielania i rozrniar obnizek tygodniowego obowi~kowego wyrniaru godzin 

zajyc nauczycielorn zajrnujqcyrn stanowiska kierownicze oraz zwalniania ich od 

obowi~ku realizacji tych zajyc; 

3. 	 tygodniowy obowi~zkowy wyrniar godzin zajyc dla nauczycieli realizujqcych w ramach 

stosunku pracy obowi~ki okreSlone dla stanowisk 0 r6Znyrn tygodniowyrn 

obowi~kowyrn wyrniarze godzin; 

4. 	 tygodniowy obowi~kowy wyrniar godzin zajyc: pedagoga, pedagoga specjalnego, 

psychologa, logopedy, doradcy zawodowego prowadz~cego zajycia zwi~zane z wyborern 



kienmku ksztalcenia i zawodu w celu wspomagania uczniow w podejmowaniu decyzji 

edukacyjnych i zawodowych. 

§2 

Przepisy uchwaly stosuje siy do nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oswiatowych, 

dla ktorych organ em prowadzqcym jest Gmina Nowe Miasto. 

§3 

1. 	 Nauczyciel zatrudniony w pelnym wymiarze zajyc, dla ktorego plan zajyc wynikajqcy 

z planu nauczania lub organizacji pracy placowek w danym okresie roku szkolnego nie 

wyczerpuje obowiqzujqcego tygodniowego wymiaru godzin zajyc dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekunczych lub przekracza ten wymiar, powinien w innych 

okresach danego roku szkolnego realizowac takq liczby godzin zajyc (zwiykszonq lub 

zmniejszonq), aby sredni tygodniowy wymiar zajyc nauczyciela w ciqgu calego roku 

szkolnego odpowiadal tygodniowemu obowiqzkowemu wymiarowi godzin zajyc. 

2. 	 Praca wykonywana zgodnie z zasadami rozliczania tygodniowego obowiqzkowego 

wymiaru godzin zajyc, okreSlonymi w ust. 1, nie jest praCq w godzinach 

ponadwymiarowych. 

3. 	 Dla nauczycieli, ktorym w planie organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono 

liczby godzin zajyc przekraczajqcq tygodniowy obowiqzkowy wymiar godzin zajyc 

godzinami ponadwymiarowymi Sq godziny zajyc realizowane ponad tygodniowy 

obowiqzkowy wymiar godzin zajyc okreslony wedlug zasad ustalonych w ust. 1. 

4. 	 Dla nauczycieli zatrudnionych w niepelnyrn wymiarze zajyc, realizujqcych rozny wymiar 

godzin zajyc w poszczegolnych okresach roku szkolnego, w umowie 0 pracy nalezy 

okreslic sredni wymiar godzin zajyc dla calego okresu zatrudnienia. 

5. 	 Plan zajyc ustalony wed lug zasad, 0 ktorych mowa w ust. 1, powinien byc okreslony dla 

kaZdego nauczyciela w planie organizacyjnym na dany rok szkolny. 

6. 	 W przypadku wprowadzenia w trakcie roku szkolnego zmian w organizacji pracy szkoly, 

okreslona liczba godzin zajyc nauczycieli ulega korekcie z dniem wprowadzenia zmian. 

§4 

1. 	 Nauczycielom, ktorym powlerzono stanowisko kierownicze, obniZa siy tygodniowy 

obowiqzkowy wymiar godzin zajyc dydaktycznych, wychowawczych i opiekunczych 

okreSlonych w art. 42 ust. 3 Karta Nauczyciela 0 liczby godzin stanowiqcq romicy 



miydzy obowi",zuj",cym nauczyciela tygodniowym wymIarem zajyc, a wymlarem 

okreslonym wg tabeli: 

Lp. Stanowisko kierownicze 
Tygodniowy wymiar 
obniZki godzin zaj~c 

1. Dyrektor Przedszkola licz~cego: 

do 3 oddzia16w - 18 

2. Dyrektor szkoly (zespolu szk(1) w szkole licz~cej: 

do 12 oddzia16w - 8 

od 13 do 18 oddzial6w - 13 

3. Wicedyrektor szkoly (zespolu szk(1) w szkole Iicz~cej: 

do 12 oddzial6w - 8 

od 13 do 18 oddzial6w - 10 

powyzej 18 oddzial6w - 14 

2. 	 Zwalnia siy dyrektora szkoly (zesporu szk61) w szkole licz",cej powyzej 18 oddzial6w 

oraz dyrektora przedszkola licz~cego 4 oddzialy i wiycej od obowi",zku realizacji zajyc, 

o kt6rych mowa wart. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. 

3. 	 Przepisy ust. 1 maj", odpowiednio zastosowanie do nauczyciela, kt6ry obowi",zki 

kierownicze pelni w zast«pstwie nauczyciela, kt6remu powierzono stanowisko 

kierownicze. 

4. 	 Obnizki tygodniowego obowi",zkowego wymiaru godzin zajyc, okreslone w ust. 1 lub 2, 

stosuje siy odpowiednio: 

1) od pierwszego dnia objycia stanowiska - w stosunku do dyrektora i wicedyrektora 

2) od pierwszego dnia miesi",ca nast«puj",cego po miesi~cu, w kt6rym nauczycielowi 

powierzono pelnienie obowi().Zk6w kierowniczych w zastypstwie i przestaje stosowac 

z koncem miesi",ca, w kt6rym nauczyciel przestal pelnic te obowi¢i. 

§5 

1. 	 Dla nauczyciela - pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, doradcy 

zawodowego prowadz",cego zajycia zwi",zane z wyborem kierunku ksztalcenia i zawodu 

w celu wspomagania uczni6w w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych 

okresla si~ tygodniow~ liczb~ godzin obowi~zkowego wymiaru zaj~c dydaktycznych, 



wychowawczych opiekunczych prowadzonych bezposrednio z uczniami lub 

wychowankami alba na ich rzecz w wymiarze 22 godzin tygodniowo. 

2. 	 Dla ustanowienia wymiaru zaj~6 przez godzin~ rozumie si~ 60 minut. 

§6 

1. 	 Dla nauczycieli realizuj~cych w ramach stosunku pracy w szkole obowi¥ki okrdlone 

dla stanowisk 0 roznym tygodniowym obowi¢owym wymiarze godzin zaj~6, ustala si~ 

tygodniowy obowi¥kowy wymiar godzin zaj~c jako iloraz l~cznej liczby realizowanych 

godzin i sumy cz~sci etatow realizowanych w ramach poszczegolnych tygodniowych 

wymiarow godzin zaj~c, przy czym wynikowy tygodniowy obowi¥kowy wymiar godzin 

zaj~6 zaokr~gla si~ tak, ze wartosci rowne polgodziny lub wi~cej zaokr~gla si~ do pclnej 

godziny. 

2. 	 Godziny zaj~c przydzielone powyzej wymiaru ustalonego zgodnie z ust. 1 s~ godzinami 

ponadwymiarowymi w rozumieniu art. 35 ust. 2 Karty Nauczyciela. 

3. 	 Tygodniowy obowi~zkowy wymIar zaj~c dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekunczych nauczyciela realizuj~cego w ramach stosunku pracy obowi¥ki okreslone 

dla stanowisk 0 roznym wymiarze godzin ustala dyrektor szkoly. 

§7 

Wykonanie uchwa!y powierza si~ Wojtowi Gminy Nowe Miasto. 

§8 

Trac~ moc uchwa!y: 

1. 	 Uchwa!a Nr 511XII12011 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 wrzesnia 2011 roku 

w sprawie zasady rozliczania tygodniowego obowi¥kowego wymiaru zaj~6 nauczycieli, 

dla ktorych ustalony plan zaj~6 jest rozny w poszczegolnych okresach roku szkolnego, 

oraz zasad udzielania i rozmiaru obnizek tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom, 

ktorym powierzono stanowisko kierownicze w szko!ach, okreslenia tygodniowego 

obowi¥kowego wymiaru godzin zaj~6 nauczycieli rea1izuj~cych w ramach stosunku 

pracy obowi¥ki okreslone dla stanowisk 0 rMnym tygodniowym, obowi¥kowym 

wymiarze godzin i okreslenia tygodniowego obowi¥kowego wymiaru godzin zaj~6 

pedagogow. 

2. 	 Uchwa!a Nr 1801XXXII2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 12 sierpnia 2013 roku 

w sprawie zmiany uchwa!y w sprawie zasady rozliczania tygodniowego obowi¥kowego 



wymiaru zajyc nauczycieli, dla ktorych ustalony plan zajyc jest r6Zny w poszczegolnych 

okresach roku szkolnego, oraz zasad udzielania i rozmiaru obnizek tygodniowego 

wymiaru godzin nauczycielom, ktorym powierzono stanowisko kierownicze w szkolach, 

okreslenia tygodniowego obowi~zkowego wymiaru godzin zajyc nauczycieli 

realizuj~cych w ramach stosunku pracy obowi~zki okreslone dla stanowisk 0 romym 

tygodniowym, obowi~zkowym wymIarze godzin okreslenia tygodniowego 

obowi~zkowego wymiaru godzin zajyc pedagogow. 

§9 

Uchwala wchodzi w zycie po uprywie 14 dni od ogloszenia w Dzienniku U rzydowym 

Wojewodztwa Mazowieckiego z moq obowi~zuj~q od 01 wrzesnia 2016 roku. 

PRZE 'ODNI( I ~("'Y{i1. R<o'ldy G. 'ly 

0?~ 



UZASADNIENIE 

DO UCHWALY Nr 94lXIV/2016 

RADY GMINY NO WE MIASTO 


z duia 24 marca 2016 roku 


Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. 2014r. poz. 191 

z poin. zrn.) w art. 42 ust. 6-7 zobowiC!Zuje organ prowadz'!cy jednostki oswiatowe do 

okreslenia w drodze uchwaly: 

1. 	 zasad rozliczania tygodniowego obowiC!Zkowego wyrniaru godzin zajyc nauczycieli, dla 

ktorych ustalony plan zajyc jest r6Zny w poszczegolnych okresach roku szkolnego; 

2. 	 zasad udzielania i rozrniaru obnizek tygodniowego obowiC!Zkowego wyrniaru godzin 

zajyc nauczycielorn zajrnuj,!cyrn stanowiska kierownicze oraz zwalniania ich od 

obowi¢u realizacji tych zajyc; 

3. 	 tygodniowy obowiC!Zkowy wyrniar godzin zajyC dla nauczycieli realizuj,!cych w ramach 

stosunku pracy obowiC!Zki okreslone dla stanowisk 0 roznyrn tygodniowyrn 

obowiC!Zkowym wyrniarze godzin; 

4. 	 tygodniowy obowi,!zkowy wyrniar godzin zajyc: pedagoga, pedagog a specjalnego, 

psychologa, logopedy, doradcy zawodowego prowadz'!cego zajycia zwiC!Zane z wyborern 

kierunku ksztalcenia i zawodu w celu wspornagania uczniow w podejrnowaniu decyzji 

edukacyjnych i zawodowych. 

Uchwala Nr 511X1II2011 Rady Grniny Nowe Miasto z dnia 30 wrzesnia 2011 roku w sprawie 

zasady rozliczania tygodniowego obowi,!zkowego wyrniaru zajyc nauczycieli, dla ktorych 

ustalony plan zajyc jest rozny w poszczegolnych okresach roku szkolnego, oraz zasad 

udzielania i rozrniaru obnizek tygodniowego wyrniaru godzin nauczycielorn, ktoryrn 

powierzono stanowisko kierownicze w szkolach, okreslenia tygodniowego obowi,!zkowego 

wyrniaru godzin zajyc nauczycieli realizuj,!cych w ramach stosunku pracy obowi'lZki 

okreslone dla stanowisk 0 romym tygodniowyrn, obowiC!Zkowyrn wyrniarze godzin i 

okreslenia tygodniowego obowi,!zkowego wymiaru godzin zajyc pedagogow nie zawierala 

pelnej regulacji okreslonej w pkt 4 uzasadnienia. 

Tresc niniejszej uchwaly odpowiada aktualnej interpretacji przepisow w przedrniotowyrn 

zakresie. 
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