
UCHWAŁA Nr XLVI/319/2006 Rady Miejskiej w Brzesku 
z dnia 25 października 2006 roku 

 
 
w sprawie: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach 
roku szkolnego, udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono 
stanowisko kierownicze w przedszkolach i szkołach oraz tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku 
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 
wymiarze godzin zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez 
Gminę Brzesko. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm. ) i art. 42 ust. 7 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 
97, poz. 674 ) po uzyskaniu opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie 
Rada Miejska w Brzesku, uchwala co następuje: 

§ 1 
 
 
Ustala się następujące zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w 
poszczególnych okresach roku szkolnego. 
 
1. Nauczyciel, który realizuje tygodniowy wymiar zajęć i dla którego ustalony 
plan zajęć w pewnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego 
tego nauczyciela tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, powinien 
nauczać odpowiednio większą liczbę godzin w innych okresach danego roku 
szkolnego, zgodnie z art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. Praca wykonywana 
zgodnie z tak ustalonym planem zajęć nie jest pracą w godzinach 
ponadwymiarowych. Obowiązkiem dyrektora jest ustalenie takiego planu zajęć, 
aby średni wymiar zajęć nauczyciela w ciągu całego roku szkolnego nie był 
niższy od obowiązkowego wymiaru zajęć. 
2. Plan zajęć ustalony według zasad o którym mowa w ust. 1 powinien być 
określony dla każdego nauczyciela w załączniku do arkusza organizacyjnego na 
dany rok szkolny i podany nauczycielowi do wiadomości po zatwierdzeniu 
arkusza organizacyjnego. 

§ 2 
 
 
Nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkołach i placówkach obniża się 
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku  
Karta Nauczyciela o liczbę godzin stanowiących różnicę między obowiązującym 
nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a ustalonym tygodniowym wymiarem 
zajęć po zniżce. 

§ 3 
 
 
Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w 
szkołach i przedszkolach według następujących norm: 
 



Lp. 
Stanowisko  typ szkoły, przedszkola, zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, 
wychowawczych 
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 
 
1. Dyrektor przedszkola liczącego: 
1 oddział - 15 
2 oddziały -12 
3 oddziały - 10 
4 i 5 oddziałów - 8  
6 oddziałów i więcej - 6 
 
2. Dyrektor szkoły podstawowej liczącej: 
6 oddziałów - 10 
od 7 do 8 oddziałów - 8 
od 9 do 16 oddziałów - 5 
od 17 i więcej - 3 
 
3. Dyrektor gimnazjum liczącego: 
od 9 do 16 oddziałów - 5 
od 17 i więcej - 3 
 
4. Kierownik świetlicy: - 12 
5. Kierownika filii szkoły - 14 

§ 4 
 
 
1.W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczycielowi, któremu powierzono 
stanowisko kierownicze w szkole lub przedszkolu Burmistrz na jego pisemny 
wniosek może zwolnić od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć 
określonego w § 3, jeżeli warunki funkcjonowania jednostki powodują znaczne 
zwiększenie zadań dydaktycznych. 
2.Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 może być udzielone na czas określony, 
jednak nie dłużej niż na 1 rok szkolny, po uzyskaniu opinii organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny. 
3.Zwolnienie z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć może być 
cofnięte w każdym czasie , z chwilą ustania przyczyn uzasadniających 
zwolnienie z tych zajęć. 

§ 5 
 
 
Wymiar zajęć określony zgodnie z § 3 odnosi się również do nauczycieli 
zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym 
powierzono te stanowiska, z tym, że obowiązuje od 1 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo. 

§ 6 
 
 
Nauczyciele, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolu i szkole 
może wykonywać pracę w godzinach ponadwymiarowych w wymiarze nie 
przekraczającym 1 godzinę tygodniowo. 

§ 7 
 



 
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela realizującego w 
ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustala się proporcjonalnie w 
odniesieniu do łącznej liczby godzin zajęć realizowanych przez tego nauczyciela. 
Wszystkie godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią, 
zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy  Karta Nauczyciela, godziny ponadwymiarowe. 
Przykład obliczeń zawiera załącznik Nr 1 do uchwały. 

§ 8 
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska. 

§ 9 
 
 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.  

 

 
 
 
 
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/319/2006 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 
25 października 2006r. 
 
Przykłady określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin 
(etat łączny): 
 
1)nauczyciel realizuje łącznie 24 godziny, w tym 9 godzin wg pensum 18 
godzinnego i 15 godzin wg pensum 30 godzinnego 
9/18 + 15/30 = 1 
tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela wynosi 24 godziny (brak 
godzin ponadwymiarowych) ; 
 
2)nauczyciel realizuje łącznie 27 godzin, w tym 12 godzin wg pensum 18 
godzinnego i 15 godzin wg pensum 30 godzinnego 
12/18 + 15/30 = 1,17 
jeżeli 1,17 etatu stanowi 27 godzin, to proporcjonalnie 1 etat stanowi 23,08 
godzin, zaokrąglając do pełnych godzin - 23 godzin, pozostałe 4 godziny 
stanowią godziny ponadwymiarowe tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć 
nauczyciela wynosi 23 godziny ( 4 godziny ponadwymiarowe) ; 
 
3)nauczyciel realizuje łącznie 28 godzin, w tym 16 godzin wg pensum 18 
godzinnego i 12 godzin wg pensum 30 godzinnego 
16/18 + 12/30 = 1,29 
jeżeli 1,29 etatu stanowi 28 godzin, to proporcjonalnie 1 etat stanowi 21,71 
godzin, zaokrąglając do pełnych godzin  22 godziny, pozostałe 6 godzin 
stanowią godziny ponadwymiarowe tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć 



nauczyciela wynosi 22 godziny ( 6 godzin ponadwymiarowych) . 

 
 


