
UCHWAŁA NR XXXII/183/2013
Rady Miejskiej w Stawiszynie

z dnia 23 lipca 2013 r.

w  sprawie: określenia  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  dla  nauczycieli
realizujących  w  ramach  stosunku  pracy  obowiązki  określone  dla  stanowiska  o  różnym
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.  U.  z  2013,  poz.  594)  i  art.  42  ust.  7  pkt.  3  ustawy z  dnia  26  stycznia  1982  r.  -  Karta
Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Miejska w Stawiszynie uchwala,
co następuje:

§ 1
1.Tygodniowy  obowiązkowy  wymiar  godzin  zajęć  dydaktycznych,  wychowawczych
i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin określa się według poniższego
wzoru:

X1  + X2 + … Xn

W= -----------------------------------------
(X1 : Y1) + (X2 : Y2) +... (Xn :Yn)

gdzie:

W  – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczyciela,
X1, X2,...Xn -   oznacza liczbę godzin zajęć przydzielonych nauczycielowi w arkuszu 

            organizacyjnym szkoły na poszczególnych stanowiskach,
Y1, Y2,...Yn –  oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla 

     poszczególnych stanowisk 

2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć należy ustalić z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten
sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pominąć, a co najmniej 0,5 godziny liczyć za pełną godzinę.

§ 2
Różnica  między  tygodniowym  wymiarem  godzin  przydzielonych  a  ustalonym  obowiązkowym
wymiarem godzin stanowi liczbę godzin ponadwymiarowych.

§ 3
Regulacje  zawarte  w  niniejszej  uchwale  stosuje  się  do  nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Stawiszyn.

§ 4
Wykonanie uchwały powierz się Burmistrzowi Stawiszyna.

§ 5
Uchwała  wchodzi  w  życie  po  14  dniach  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013 r.



Uzasadnienie 

Art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r.,
Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) nakłada na organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe obowiązek
określenia  zasady  ustalenia  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  dla  nauczycieli
realizujących  w  ramach  stosunku  pracy  obowiązki  określone  dla  stanowiska  o  różnym
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.  Dla wspomnianych wyżej  nauczycieli  uchwała
niniejsza określa wzór wyliczający tzw. uśrednione pensum. 


