
UCHWAŁA NR VIII/84/2019
RADY GMINY KOŁCZYGŁOWY

z dnia 5 sierpnia 2019 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli a także zasady rozliczania tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących etat łączony w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Kołczygłowy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 967 zm.: Dz U. 2017 poz. 2203, Dz. U. 2018 poz.  2245), po uzgodnieniu ze ZNP 
w Kołczygłowach i NSZZ Solidarność Rada Gminy Kołczygłowy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady:

1. Udzielania i rozmiaru wymiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych.

2. Określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono 
takiego wymiaru.

3. Określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach 
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

§ 2. Przepisy uchwały stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w publicznych przedszkolach i szkołach, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Kołczygłowy .

§ 3. Ilekroć w przepisach jest mowa o szkole bez bliższego określenia należy przez to rozumieć również 
przedszkole i placówkę oświatową.

§ 4. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych 
przez Gminę Kołczygłowy, w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy, obniża się 
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych do liczby 
godzin zajęć określonych w tabeli:

L.p. Stanowisko kierownicze Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć

Dyrektor przedszkola1.
- do 6 oddziałów 8 godzin
Dyrektor Szkoły Podstawowej
- do 8 oddziałów 8 godzin

3.

- od 9 do 16 oddziałów 5 godzin
4. Wicedyrektor Szkoły Podstawowej

- od 13 oddziałów 9 godzin

§ 5. Do nauczyciela pełniącego obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono 
stanowisko kierownicze, wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 4 stosuje się odpowiednio.

§ 6. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze przewidziane w statucie placówki 
oświatowej, inne niż wymienione w § 4, obniża się tygodniowy wymiar zajęć określony zgodnie 
z art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, o 6 godzin tygodniowo.

2. Ustalony zgodnie z ust. 1 tygodniowy wymiar zajęć obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.
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§ 7. 1. Jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora szkoły Wójt 
Gminy może zwolnić dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć, 
określonego w § 4.

2. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy może zmienić ustaloną w § 4 tygodniową liczbę godzin 
obowiązkowego wymiaru zajęć lub zniżkę, o której mowa w § 6 ust. 1.

§ 8. Zniżka godzin, o której mowa w § 4, § 5, § 6 i § 7 ust. 2 lub zwolnienie z obowiązku realizacji 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, o którym mowa w i § 7 ust. 1, może być cofnięte w każdym 
czasie, bez potrzeby wypowiedzenia, jeżeli zaistnieją przyczyny uzasadniające potrzebę cofnięcia zniżki lub 
zwolnienia.

§ 9. Nauczycielom, korzystającym ze zniżki, godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw przydziela 
się tylko w sytuacji, gdy nie ma możliwości realizacji tych godzin przez innego nauczyciela.

§ 10. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz nauczycieli 
nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez 
Gminę Kołczygłowy zgodnie z poniższą tabelą:

L.p. Stanowisko Tygodniowy wymiar godzin zajęć
1. Pedagog 22
2. Logopeda 22
3. Psycholog 22
4. Doradca zawodowy 22
5. Terapeuta pedagogiczny 22
6. Nauczyciel przedszkola i oddziału 

przedszkolnego realizujący obowiązki 
określone dla stanowisk o różnym 
tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin

23

§ 11. 1. Nauczycielom realizującym etat łączony, tj. prowadzącym zajęcia o różnym obowiązkowym 
wymiarze godzin w ramach jednego etatu, ustala się pensum proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby 
realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią godziny ponadwymiarowe, zgodnie 
z art. 35 ust. 2 Karty Nauczyciela.

3. Sposób wyliczania tygodniowego pensum oraz liczby godzin ponadwymiarowych określa załącznik do 
niniejszej uchwały.

4. Obliczone pensum w ułamku dziesiętnym zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że wielkości 
nieprzekraczające 0,49 pomija się, a 0,50 i więcej podwyższa się do pełnej liczby.

5. Wartość godzin ponadwymiarowych oblicza się wg stawki osobistego zaszeregowania danego 
nauczyciela i ustalonego pensum.

6. Pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony ustala się indywidualnie dla każdego, na jeden rok 
szkolny.

7. Do łączenia w ramach etatu zajęć o różnym wymiarze pensum może dochodzić tylko w wyjątkowych 
przypadkach, gdy nie ma możliwości zastosowania innych rozwiązań przewidzianych przepisami Karty 
Nauczyciela i wyłącznie pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji do nauczania 
danego przedmiotu.

§ 12. Odpowiedzialnym za prawidłowe ustalenie pensum dla nauczycieli, o których mowa
w § 10 i § 11 jest dyrektor szkoły zatrudniającej nauczyciela.

§ 13. Z dniem 31 sierpnia 2019 r. tracą moc uchwały Rady Gminy Kołczygłowy nr:

1) XVIII/139/2001 z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym 
powierzono stanowisko kierownicze w szkołach na terenie gminy Kołczygłowy oraz zasad zwalniania od 
obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
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2) XVII/183/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla 
nauczycieli zatrudnionych na stanowisku pedagoga szkolnego, logopedy i nauczyciela wspomagającego 
oraz zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących etat 
łączony w placówkach oświatowych Gminy Kołczygłowy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołczygłowy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Krause
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Załącznik do uchwały Nr VIII/84/2019

Rady Gminy Kołczygłowy

z dnia 5 sierpnia 2019 r.

Sposób wyliczania tygodniowego pensum oraz liczby godzin ponadwymiarowych

Przykład 1:

Nauczyciel realizujący łącznie 12 godz. w tym 9 godz. wg pensum 18 godzinnego w Szkole Podstawowej i 3 
godz. wg pensum 26 godzinnego w świetlicy

9+3                         12                   12

-- --------------  =  ---------------- = ------------- + 19,53 ≈ 20

9/18 + 3/26         0,50 + 0,12            0,62

Dla tego nauczyciela określa się pensum w wysokości 20 godzin i zatrudniony jest w wymiarze 12/20 (brak 
godzin ponadwymiarowych)

Przykład 2:

Nauczyciel realizuje łącznie 19 godz., w tym 16 godz. wg pensum 18 godzinnego w Szkole Podstawowej i 3 
godz. wg pensum 22-godzinnego w klasie „O” to:

16+3                         19                19

-- --------------  =  ---------------- = ------------- = 18,45 ≈ 18

16/18 + 3/22         0,89 + 0,14         1,03

Dla tego nauczyciela określa się pensum w wysokości 18 godzin i zatrudniony jest w wymiarze 19/18 (jedna 
godzina ponadwymiarowa)

Przykład 3:

Nauczyciel realizuje łącznie 18 godz., w tym 13 godz. wg pensum 18 godzinnego w Szkole Podstawowej i 5 
godz. wg pensum 26-godzinnego w świetlicy to:

13+5                        18                18

-- ---------------  =  ---------------- = ------------- = 19,78 ≈ 20

13/18 + 5/26         0,72 + 0,19         0,91

Dla tego nauczyciela określa się pensum w wysokości 20 godzin i zatrudniony jest w wymiarze 18/20 (brak 
godzin ponadwymiarowych)
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Uzasadnienie

W związku z nową ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U.
z 2017 r., poz. 2203), która wprowadza istotne zmiany w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) organ prowadzący szkołę lub placówkę oświatową określa:

- zasady udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom,
którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach lub placówkach oświatowych,

- zasady określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których
nie ustalono takiego wymiaru,

- zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących etat
łączony w placówkach oświatowych.

Zasady udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach
na terenie gminy Kołczygłowy oraz zasad zwalniania od obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych są regulowane w gminie na podstawie uchwały Rady Gminy Nr
XVIII/139/2001 z dnia 30 sierpnia 2001 r., dlatego istnieje konieczność zaktualizowania jej zapisów.

Pozostałe kwestie reguluje uchwała Rady Gminy Nr XVII/183/2016 z dnia 10 listopada 2016 r., którą należy
zaktualizować do zapisów ustawy. Podjęcie nowej uchwały jest zatem zasadne.

Proponuje się uchylić dwie ww. uchwały i przyjąć jedną uchwałę, która będzie regulować wszystkie trzy
zagadnienia.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 263) projekt uchwały
został przesłany do uzgodnienia organizacjom związkowym.
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