UCHWAŁA NR 237/V/09
RADY MIASTA JÓZEFOWA
z dnia 23 lipca 2009 r.
w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin, zatrudnionych
w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Józefów.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3
w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Miasta Józefowa uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli
zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących obowiązki określone
dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach
w następujący sposób:
1) wymiar etatu nauczycieli stanowić będzie suma ilorazów liczby realizowanych
tygodniowo godzin pracy na danym stanowisku i obowiązkowego tygodniowego
wymiaru godzin pracy na tym stanowisku, co obrazuje następujący wzór:
WE = a/A + b/B…
gdzie:
a,b, … - to liczba godzin zajęć przydzielonych nauczycielowi zgodnie
z arkuszem organizacyjnym placówki,
A,B … - to liczba godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
dla

poszczególnych

stanowisk

dydaktycznych,

wychowawczych

i opiekuńczych,
WE – to wymiar etatu nauczyciela
2) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli stanowić będzie iloraz
łącznej liczby przepracowanych godzin przez nauczyciela i wymiaru etatu tego
nauczyciela, co obrazuje następujący wzór:
[(a+b) / WE]

gdzie:
a,b, … - to liczba godzin zajęć przydzielonych,
WE – to wymiar etatu nauczyciela.
2. W

przypadku,

gdy

uzyskany

wynik

ilości

godzin

tygodniowego

obowiązkowego wymiaru zajęć stanowić będzie liczbę nie będącą liczbą naturalną,
uzyskany tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela zaokrągla się
w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny
i więcej zaokrągla się w górę do pełnej godziny.
3. Wszystkie godziny realizowane przez nauczycieli powyżej ustalonego
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, o którym mowa w pkt. 1, stanowić
będą godziny ponadwymiarowe dla nowo obliczonego pensum.
4. Zasady ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin określa załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonywanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą
obowiązującą od dnia 1 września 2009 roku.

Załącznik
do Uchwały Nr 237/V/09
Rady Miasta Józefowa
z dnia 23 lipca 2009 r.

Zastosowanie zasady ustalania pensum proporcjonalnego w stosunku do
ogólnej liczby zajęć przydzielonych nauczycielowi.
1. Nauczyciel prowadzi zajęcia z języka niemieckiego w wymiarze 13 godzin oraz 16
godzin zajęć w świetlicy szkolnej.
Ustalenie wymiaru pensum:
- dodajemy poszczególne wymiary jako części ułamkowe w stosunku do pełnego
pensum,
- wymiar realizowany - 13/18 + 16/26 = 0,722+0,615=1,337 etatu,
- ustalamy obowiązkowy wymiar zajęć (pensum) stosując zasadę proporcji – jeżeli 29
(13+16) godzin stanowi 1,337 etatu, to 1 etat – 29/1,337 = 21,69 – czyli 22 godziny,
- liczba godzin ponadwymiarowych - 7, bo 29- 22 = 7.
2. Nauczyciel uczy w wymiarze 6 godzin historii oraz 15 godzin – pracuje
w bibliotece szkolnej:
6/18 + 15/30 = 0,333 + 0,5 = 0,833
wymiar obowiązkowy – (6+15)/0,833 = 25,21 czyli 25 godzin
czyli nauczyciel jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć 21/25 etatu.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) organ prowadzący ustala
zasady określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
nauczycieli wymienionych we wskazanym artykule. Przedmiotowa uchwała ma
zastosowanie do nauczycieli realizujących

zajęcia dydaktyczne,

opiekuńcze

i wychowawcze w ramach jednego etatu, dla których przewidziana jest różna liczba
godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, szczególnie w przypadku braku możliwości
zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć.
Uchwała nie pociąga za sobą dodatkowych skutków finansowych.

