UCHWAŁA NR XXIV/154/12
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie określenia 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. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz.U. z 2001 Nr
142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (T.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć (pensum) dla nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych.
2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że godzinę do 0,49 pomija się,
a godzinę co najmniej 0,5 przyjmuje się za pełną.
3. Godziny realizowane powyżej pensum, ustalonego zgodnie z ust. 1 i 2, stanowią godziny ponadwymiarowe
zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela.
4. Wzór i przykładowy sposób obliczania tygodniowego pensum oraz liczby godzin ponadwymiarowych
określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
§ 3. Tracą moc uchwała nr XL/424/05 Rady Miejskiej Lądka Zdroju z dnia 29 września 2005 r. w sprawie
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym pensum
godzin w Gminie Lądek Zdrój oraz uchwała nr XL/320/2010 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 28 stycznia
2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/424/05 Rady Miejskiej Lądka Zdroju z dnia 29 września 2005 r.
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym
pensum godzin w Gminie Lądek Zdrój
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 01 września 2012 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju
Janusz Sosna
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Załącznik do Uchwały Nr XXIV/154/12
Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia 28 czerwca 2012 r.
Wzór i przykładowy sposób ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć (pensum) dla
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
W = ( X1+ X2) : [( X1: Y1) + (X2 : Y2)] gdzie: X1, X2 – oznacza liczbę godzin zajęć przydzieloną
nauczycielowi na danym stanowisku w arkuszu organizacji szkoły, przedszkola; Y1, Y2 – oznacza tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony dla danych
stanowisk w art. 42 ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela i w uchwale; W - oznacza
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
1. Nauczyciel realizuje łącznie 20 godzin, w tym 9 wg pensum 18-godzinnego i 11 wg pensum 22- godzinnego:
9/18 + 11/22 = 0,5 + 0,5 = 1,00, więc tygodniowy wymiar godzin wynosi 20 - brak godzin
ponadwymiarowych.
2. Nauczyciel realizuje łącznie 27 godzin, w tym 6 godzin wg pensum 18-godzinnego i 21 godzin wg pensum
26-godzinnego: 6/18 + 21/26 = 0,33 + 0,81 = 1,14; jeżeli 1,14 etatu stanowi 27 godzin, to proporcjonalnie 1 etat
stanowi 23,68 godzin, zaokrąglając do pełnych godzin - 24 godziny, a pozostałe 3 stanowią godziny
ponadwymiarowe.
3. Nauczyciel realizuje łącznie 25 godzin, w tym 15 godzin wg pensum 18-godzinnego i 10 godzin wg pensum
26-godzinnego: 15/18 + 10/26 = 0,83 + 0,39 = 1,22 jeżeli 1,22 etatu stanowi 25 godzin, to proporcjonalnie 1 etat
stanowi 20,49 godzin, zaokrąglając do pełnych godzin - 20, a pozostałe 5 godzin to godziny ponadwymiarowe.
4. Powyższy wzór należy stosować analogicznie w przypadku określania obowiązkowego pensum nauczyciela
realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 3 i więcej stanowisk o różnym tygodniowym
wymiarze godzin, np. Nauczyciel realizuje łącznie 26 godzin, w tym 6 godzin wg pensum 18-godzinnego, 15
godzin
wg
pensum
30-godzinnego
i5
godzin
wg
pensum
26
godzinnego:
6/18+15/30+5/26=0,33+0,5+0,19=1,02 Jeżeli 1,02 etatu stanowi 26 godzin, to proporcjonalnie 1 etat stanowi
25,49, zaokrąglając do pełnych godzin – 25, a pozostała 1 godzina jest godziną ponadwymiarową
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U z 2006 r. Nr 97, poz. 674
z późn. zm.) , czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekroczyć 40 godzin na
tydzień. Jednocześnie art. 42 ust.3 ustawy podporządkowuje tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych z uczniami albo na ich rzecz ( pensum) – co do
zasady – do określonego typu szkoły. W świetle powołanego przepisu pensum zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych dla większości nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach
wynosi 18 godzin zajęć tygodniowo. Wyjątek stanowi pensum określone dla takich stanowisk jak m.in.
wychowawca świetlicy szkolnej, bibliotekarz, pedagog, logopeda, wychowawca oddziału przedszkolnego
(klasa„0”), które wynosi odpowiednio 26, 30, 22, 22, 22 - godziny tygodniowo. W myśl art. 11 ustawy – Karta
Nauczyciela, stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się na podstawie umowy o pracę lub mianowania na
stanowisku zgodnym z posiadanymi przez nauczyciela kwalifikacjami. O możliwości zatrudnienia nauczyciela
w pełnym bądź niepełnym wymiarze zajęć przesądza - wynikający z arkusza organizacyjnego szkoły tygodniowy
wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Uwzględniając zwiększanie się liczby mniejszych
szkół w związku z utrzymującym się niżem demograficznym, w ustawie – Karta Nauczyciela przewidziano
regulacje umożliwiające równoczesne zatrudnienie nauczyciela w kilku szkołach, jeżeli w żadnej ze szkół nie jest
możliwe zatrudnienie w wymiarze co najmniej 1 tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, jak również
zachodzi konieczność łączenia przez nauczycieli w ramach etatu zajęć o różnym wymiarze pensum. Ponadto liczne
grono nauczycieli posiada kwalifikacje do zajmowania różnych stanowisk. Z kolei kompetencje do określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze, na mocy art. 42 ust.
7 pkt 3 ustawy - Karta Nauczyciela, otrzymał organ prowadzący szkołę. Do łączenia w ramach etatu zajęć
o różnym pensum dochodzi wyjątkowo, wówczas gdy niema możliwości zastosowania innych rozwiązań
przewidzianych przepisami ustawy – Karta Nauczyciela (np. uzupełnienia pensum w innej szkole na podst. art. 22
ustawy – Karta Nauczyciela) i wyłącznie pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji.
W przypadku konieczności łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu, w aktach prawa
miejscowego możliwe jest ustalenie pensum proporcjonalnie do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Wszystkie godziny realizowane powyżej tak ustalonego
pensum stanowią, zgodnie z art. 35 ust.2 ustawy – Karta Nauczyciela, godziny ponadwymiarowe. Zasadę
powyższą ilustrują następujące przykłady: 1) nauczyciel realizuje łącznie 22 godziny, w tym 9 godzin wg pensum
18 godzinnego i 13 godzin wg pensum 26 godzinnego 9/18 + 13/26 = 1 Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć
nauczyciela wynosi 22 godziny - brak godzin ponadwymiarowych; 2) nauczyciel realizuje łącznie 27 godzin,
w tym 6 godzin wg pensum 18 godzinnego i 21 godzin wg pensum 26 godzinnego 6/18 + 21/26 = 1,14 Jeżeli 1,14
etatu stanowi 27 godzin, to proporcjonalnie 1 etat stanowi 23,68 godziny, zaokrąglając do pełnych godzin - 24
godziny. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczyciela wynosi 24 godziny + godziny ponadwymiarowe
w liczbie
3.
Obecnie obowiązująca uchwała nr XL/424/05 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 29 września 2005 r., określająca
sposób ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym
pensum, w § 1 ust. 1 stanowi, iż „Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami przez nauczycieli
realizujących w ramach stosunków pracy obowiązki określane dla stanowisk o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin, dzieląc liczbę realizowanych godzin przez wymiar podstawowy i sumując te
ilorazy. Natomiast ust. 2 stanowi: „w przypadku, gdy suma tych ilorazów jest wyższa niż 1, godziny te są
traktowane jako ponadwymiarowe.” Uchwała nie zawiera zapisu o zaokrąglaniu wyników działań, jakich dokonuje
się przy ustalaniu pensum nauczyciela. Ponadto przyjęty sposób ustalania obowiązkowego pensum, określony
w niniejszym projekcie uchwały, pozwoli w sposób nieskomplikowany i przejrzysty ustalać tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone
dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustalonych na podstawie odrębnych
przepisów. Rozwiąże to pojawiające się problemy z praktycznym stosowaniem zapisów uchwały.
Podjęcie uchwały nie powoduje dodatkowych skutków społecznych, gospodarczych i finansowych, prawnych.
Projekt uchwały został również przedstawiony do zaopiniowania związkom zawodowym zrzeszającym
nauczycieli.
W świetle powyższego, podjęcie przez Radę Miejską niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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Burmistrz Lądka-Zdroju
Kazimierz Szkudlarek
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