
Uchwała Nr XXXIV/247/2017
Rady Gminy Ostróda

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących 

w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 

wymiarze godzin

Na podstawie art. 42 ust. 7  pkt 3 w związku z  art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189, z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach 
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, 
zgodnie z zasadą proporcjonalności, która polega na przeliczeniu części etatów i ustaleniu nowego wymiaru.

2. Sposób ustalenia zasady przeliczania części etatów i ustalenia nowego wymiaru dokonuje się według 
wzoru:

W = (X1 + X2 + ......):[(X1:Y1) + (X2:Y2) + .......], gdzie:

W – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela,

X1, X2....... – oznacza ilość godzin na poszczególnych stanowiskach przydzieloną nauczycielowi 
w arkuszu organizacyjnym szkoły,

Y1, Y2......... – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych 
i wychowawczych określony dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1189, z późn. zm.) , zwanej dalej Kartą Nauczyciela oraz w § 
1 ust. 1 Uchwały Nr XXIX/202/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wymiaru 
godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli 
współorganizujących kształcenie uczniów niepełnosprawnych oraz obniżek dla osób pełniących stanowiska 
kierownicze w szkołach i przedszkolach.

3. Godziny realizowane przez nauczyciela powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
określone w ust. 1, stanowią godziny ponadwymiarowe zgodnie z art. 35 ust. 2 Karty Nauczyciela.

4. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala się z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten 
sposób, że wielkości nie przekraczające 0,49 pomija się, a wartości 0,50 i więcej podwyższa się do pełnej 
liczby.

5. Do łączenia przez nauczyciela obowiązków określonych dla stanowisk o różnym tygodniowym 
wymiarze godzin, o których mowa w ust. 1, może dochodzić tylko w sytuacjach, gdy nie ma możliwości 
stosowania innych rozwiązań przewidzianych przepisami Karty Nauczyciela i wyłącznie pod warunkiem 
posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji dla nauczania danego przedmiotu.

6. Prawidłowe ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli w sposób 
określony w ust. 1 należy do dyrektora szkoły zatrudniającej nauczyciela.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski
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