
Uchwała Nr XXXI/268/05
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 29 kwietnia 2005 r.

w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
dyrektorów i wicedyrektorów oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli 

o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin a także tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów w szkołach, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny.

      Na podstawie  art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia    8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7  i art. 
91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela( t. j. Dz. U. z 2003 r., Nr 118 poz.1112 
z późn. zm.) oraz po uzyskaniu w dniu 21 kwietnia 2005 r. opinii Kuratorium Oświaty w Katowicach, 
na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta, 

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala:

§ 1

1. Określa  się  tygodniowy  obowiązkowy  wymiar  godzin  zajęć  dla  nauczycieli  zatrudnionych  
w pełnym wymiarze czasu pracy realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone 
dla  stanowisk  o  różnym  tygodniowym  obowiązkowym  wymiarze  godzin  w  szkołach  
w następujący sposób:

1) wymiar  etatu  nauczycieli  stanowić  będzie  suma  ilorazów  liczby  realizowanych 
tygodniowo  godzin  pracy  na  danym  stanowisku  i  obowiązkowego  tygodniowego 
wymiaru godzin pracy na tym stanowisku, co obrazuje następujący wzór:
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      gdzie:
 a, b, ...........  - to  liczba  godzin  zajęć  przydzielonych  nauczycielowi  zgodnie 

z  arkuszem organizacyjnym placówki
A, B, ...........  - to  liczba  godzin  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  zajęć  dla 

poszczególnych  stanowisk  dydaktycznych,  wychowawczych  
i opiekuńczych

 WE ............  - to wymiar etatu nauczyciela

2) tygodniowy  obowiązkowy  wymiar  godzin  zajęć  nauczycieli  stanowić  będzie  iloraz 
łącznej  liczby  przepracowanych  godzin  przez  nauczyciela  i  wymiaru  etatu  tego 

nauczyciela 
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gdzie:
a, b.... -  to liczba godzin zajęć przydzielonych,
WE     -  to wymiar etatu nauczyciela

2. W przypadku, gdy uzyskany wynik ilości godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
zajęć stanowić będzie liczbę nie należącą do liczb naturalnych, uzyskany tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela zaokrągla się w ten sposób, że czas 
zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny i więcej zaokrągla się  w górę 
do pełnej godziny.

3. Wszystkie  godziny realizowane przez  nauczycieli,  powyżej  ustalonego tygodniowego 
obowiązkowego  wymiaru  godzin,  o  którym  mowa  w  ust.  1  stanowić  będą  godziny 
ponadwymiarowe dla nowo obliczonego pensum.



§ 2

Nauczycielom,   którym  powierzono  stanowiska   kierownicze  w  szkołach,  obniża  się  tygodniowy 
obowiązkowy  wymiar   godzin  zajęć  dydaktycznych,  wychowawczych  i  opiekuńczych  określonych  
w  art.  42  ust.  3  ustawy  z  dnia  26  stycznia  1982  r.  –  Karta  Nauczyciela,  o  liczbę  godzin  zajęć 
stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a wymiarem 
określonym w następującej tabeli:

Lp.Lp. Stanowisko kierowniczeStanowisko kierownicze Tygodniowy wymiar zajęćTygodniowy wymiar zajęć

1. Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie 
liczącego:

- 1 oddział
- 2 oddziały
- 3 oddziały 
- 4-5 oddziałów
- 6 i więcej oddziałów

Wicedyrektor przedszkola liczącego:

- 4-5 oddziałów
- 6 i więcej oddziałów

15
12
10
8
6

12
10

2. Dyrektor szkoły każdego typu  liczącej:
- do 4 oddziałów                                            
- 5-6 oddziałów
- 7-8 oddziałów
- 9-16 oddziałów
- 17 i więcej oddziałów

Wicedyrektor szkoły liczącej:
- 12-16 oddziałów
- 17 i więcej oddziałów

12
10
8
5
3

                         9
7

§ 3

Ustala  się  obowiązkowy  wymiar  godzin  dydaktycznych,  wychowawczych  lub  opiekuńczych 
prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli 
nie  wymienionych  w  art.  42  ust.  3  ustawy  z  dnia  26  stycznia  1982  r.  –  Karta  Nauczyciela,  
a zatrudnionych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-
Leszczyny, w pełnym wymiarze zajęć według następujących norm:

Lp. Stanowisko Obowiązkowy wymiar godzin

1. Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi 20

2. Nauczyciele  przedszkoli  prowadzący  zajęcia  w  grupach 
mieszanych,  obejmujących  zarówno  dzieci  6-letnie  jak  
i innych grup wiekowych

22

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Naczelnikowi 
Wydziału Edukacji Urzędu Gminy i Miasta  oraz dyrektorom placówek oświatowych.



§ 5

Uchwała  wchodzi  w życie  z  dniem 1  września  2005 roku  po  uprzednim ogłoszeniu  w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Wiesław Janiszewski
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