UCHWAŁA NR XIII/144/2012
RADY GMINY CHŁOPICE
z dnia 26 marca 2012 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze
w szkołach i przedszkolach i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz zasad rozliczania
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz.U.z
2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) i art.42 ust.7 pkt. 2 i 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 ze zmianami), Rada Gminy Chłopice
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, obniża się
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art.
42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze
zm.), według następujących norm:
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Stanowisko kierownicze
Dyrektor przedszkola czynnego
5 godzin dziennie liczącego –
2 oddziały
Dyrektor przedszkola czynnego ponad
5 godzin dziennie liczącego:
- 2 oddziały
- 3 oddziały
Dyrektor szkoły
podstawowej/gimnazjum (zespołu)
liczącej:
- do 3 oddziałów
- od 4 do 8 oddziałów
- od 9 do 12 oddziałów
- 13 i więcej oddziałów

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
19 godzin

17 godzin
16 godzin

14 godzin
10 godzin
8 godzin
5 godzin

2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z ust. 1 przydziela się na dany rok szkolny przy zatwierdzeniu arkusza
organizacji szkoły, przedszkola.
3. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z ust. 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowisko
kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono to stanowisko, z tym, że obowiązuje on tych
nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym powierzono nauczycielowi
zastępstwo a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał pełnić stanowisko.
4. Wójt Gminy w ramach posiadanych środków finansowych może w uzasadnionych przypadkach zwolnić
dyrektora szkoły, przedszkola od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć określonych w ust. 1 ,
jeżeli organizacja szkoły lub warunki jej funkcjonowania powodują zwiększenie zadań dyrektora.
§ 2. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, przedszkolu, w uzasadnionych
przypadkach Wójt Gminy może przydzielić godziny ponadwymiarowe w wymiarze nie przekraczającym 2 godzin
tygodniowo, chyba że z planu nauczania wynika potrzeba przydzielenia większej liczby godzin.
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2. Przez godzinę ponadwymiarową o której mowa w ust.1 należy rozumieć każdą przydzieloną dyrektorowi
godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin.
§ 3. Ustala się zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin.
1. W przypadku realizowania przez nauczycieli etatu o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
stosuje się zasadę proporcjonalności, która polega na przeliczeniu części etatów i ustaleniu nowego wymiaru
według wzoru: W = (x1 + x2 + ... + xn ) : [(x1 : y1) + (x2 : y2) + ... + (xn : yn)] gdzie: W – oznacza obowiązkowy
wymiar godzin nauczyciela; x1 , x2 , …, xn – oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk, przydzieloną
nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły; y1 , y2 , …, yn – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, określony dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy
Karta Nauczyciela oraz niniejszej uchwale.
2. Obliczone pensum w ułamku dziesiętnym zaokrągla się do godziny w ten sposób, że wielkości wynoszące
mniej niż 0,50 pomija się, a 0,50 i więcej podwyższa się do pełnej liczby.
3. Różnica między tygodniowym wymiarem godzin przydzielonych a ustalonym tygodniowym obowiązkowym
wymiarem godzin stanowi liczbę godzin ponadwymiarowych.
4. Wartość godziny ponadwymiarowej oblicza się według stawki osobistego zaszeregowania i ustalonego
pensum.
5. Suma [(x1 : y1 ) + (x2 : y2) + ... + (xn : yn)] określa obowiązujący nauczyciela wymiar zatrudnienia.
Ustalony wynik obliczeń mniejszy niż jeden nie pozwala na zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze czasu
pracy. W takim przypadku wymiar zatrudnienia określa się z dokładnością do 0,01.
6. Dla wyliczenia tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli uzupełniających etat
w innej szkole lub przedszkolu i realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, stosuje się zasady określone w ust. 1-2.
7. Pensum dla tych nauczycieli ustala się indywidualnie dla każdego i na jeden rok szkolny.
8. Odpowiedzialnym za prawidłowe ustalenie pensum dla nauczycieli, o których mowa wyżej, jest dyrektor
szkoły, który zatrudnia nauczyciela.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XIX/115/2001 Rady Gminy w Chłopicach z dnia 29 czerwca 2001r w sprawie
szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
w szkołach i przedszkolach Gminy Chłopice, oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chłopice.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i obowiązuje od dnia 1 września 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Chłopice
Romuald Niedźwiedzki
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