
UCHWAŁA NR XXII/151/20 
RADY GMINY SOMIANKA 

z dnia 12 maja 2020 r. 

w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, 
dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania 

i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta 

Nauczyciela 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019r., poz. 506), art. 42 ust. 7, art. 42a oraz art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta 
Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 967 ze zm.), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi 
nauczycieli uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się: 

1. zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których 
ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; 

2. zasady udzielania i rozmiar obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – 
Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 967, ze zm.); 

3. tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć: 

1) nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, 

2) pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem 
nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. 

§ 2. 1.  Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć, zgodnie z art.42 ust.3 ustawy Karta 
Nauczyciela, dla którego plan zajęć wynikający z planu nauczania lub organizacji pracy przedszkola, szkoły 
lub placówki w danym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tygodniowego wymiaru godzin 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub przekracza ten wymiar, powinien w innych 
okresach danego roku szkolnego realizować taką liczbę godzin zajęć (zwiększoną lub zmniejszoną), aby średni 
tygodniowy wymiar zajęć w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał tygodniowemu obowiązkowemu 
wymiarowi godzin zajęć. 

2. W przypadku zmian w trakcie roku szkolnego ustalonego planu zajęć, o którym mowa w ust.1, ustalona 
średnioroczna liczba godzin zajęć nauczycieli ulega korekcie, z dniem wprowadzenia zmian. 

3. Dla nauczycieli, którym w arkuszu organizacji na dany rok szkolny przydzielono liczbę godzin zajęć 
przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć – godzinami ponadwymiarowymi są godziny 
zajęć realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony według zasad ustalonych 
w ust. 1. 

4. Ustalony dla nauczyciela na zasadach określonych w ust. 1 tygodniowy wymiar godzin zajęć różny 
w poszczególnych okresach roku szkolnego nie może w okresach realizacji zwiększonego wymiaru godzin 
zajęć przekraczać 1,5 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. 

5. Różny w poszczególnych okresach roku szkolnego plan zajęć, do którego odnoszą się zasady ust. 1-4, 
powinien być dla każdego nauczyciela określony w arkuszu organizacji na dany rok szkolny i podany 
nauczycielowi do wiadomości. 

6. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, na który 
został ustalony plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych w planie organizacyjnym godzin następuje z datą 
ustania stosunku pracy. 

§ 3. 1.  Dyrektorom, wicedyrektorom, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze, a także 
nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska 
kierownicze, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć odpowiednio do wielkości i typu 
szkoły oraz warunków pracy następująco: 
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L.p. Stanowiska kierownicze Obowiązkowy tygodniowy 
wymiar godzin 

1. Dyrektor szkoły (zespołu placówek) każdego typu, 
liczącej: 
a) do 5 oddziałów 
b) 6-8 oddziałów 
c) 9-16 oddziałów 
d) 17 i więcej oddziałów 

 
 

10 
8 
5 
3 

2. Wicedyrektor szkoły (zespołu szkół) każdego typu, 
liczącej: 
a ) 14-16 oddziałów 
b) 17 i więcej oddziałów 

 
 

8 
6 

2. Wymiar godzin zajęć określony w ust. 1 dotyczy również nauczycieli zastępujących nauczycieli 
zajmujących stanowiska kierownicze, 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 zaprzestał pełnić zastępstwo. 

3. W przypadku kiedy warunki funkcjonowania szkoły, przedszkola lub zespołu szkół powodują znaczne 
zwiększenie zadań dyrektora, dyrektor może być zwolniony częściowo lub całkowicie z obowiązku realizacji 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o którym mowa w ust. 1. 

4. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 3 dokonuje się na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola, 
określając czas, na jaki udzielono zwolnienia. 

5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 4 może być cofnięte w każdym czasie, z chwilą ustania przyczyn 
uzasadniających to zwolnienie. 

§ 4. 1.  Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć: 

1) pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych 
w poradniach psychologiczno-pedagogicznych; 

2) nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – 
letnie i dzieci młodsze ustala się według następujących norm: 

L.p. Stanowiska Tygodniowy 
obowiązkowy 

wymiar godzin zajęć 
1. pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, doradcy zawodowi, z 

wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych 

22 

2. nauczyciele przedszkoli i innych placówek przedszkolnych 
pracujący z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci 
młodsze 

22 

2. Dla celów obliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych przez godzinę należy 
rozumieć jednostkę 45 minut, a przez godzinę pozostałych zajęć – 60 minut. 

3. Rozliczenie godzin dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin 
dydaktycznych następuje w każdym miesiącu. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somianka. 

§ 6. Traci moc Uchwała nr XL/200/09 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zasad 
udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 
powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Somianka. 
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§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  i wchodzi 
w życie z dniem 1 września 2020r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Jan Rakowski 
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