
Rada Gminy 
ul.Kolejowa 2 
63-920 Pakosław 

UCHWAŁA NR XXVI/203/13 
RADY GMINY PAKOSŁAW 

z dnia 28 stycznia 2013 r. 

w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli pełniących   
                    funkcje kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego   
                    wymiaru godzin nauczycieli realizujących etat łączony. 
 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 42 
ust.6 i 7 pkt  3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), Rada Gminy Pakosław 
uchwala co następuje: 

 
§ 1. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu,   
         szkole podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest   
         Gmina Pakosław, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć   
         dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony w art.42 ust. 3  
         ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97,  
         poz. 674 z późn. zm.) w ten  sposób, że obowiązuje ich liczba godzin zajęć   
         określona w tabeli: 
 
Lp. Funkcja – typ placówki Tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin zajęć po 
obniżce 

1. Dyrektor szkoły każdego typu liczącej: 
- do 6 oddziałów  
- 7-8 oddziałów  
- 9 i więcej oddziałów  

 
10 
8 
5 

2. Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godz. 
dziennie, liczącego: 
- 2 oddziały 
- 3 oddziały 
- 4-5 oddziałów 

 
 

12 
10 
8 

 
    2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z ust. 1 ma odpowiednie zastosowanie do   
        nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela,   
        któremu powierzono stanowisko kierownicze. 
 
§ 2. 1. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć nauczyciela prowadzącego   
           zajęcia z przedmiotów o różnym tygodniowym obowiązującym wymiarze   
           godzin ustala się według zasady wyliczenia matematycznego, proporcjonal- 
           nie do poszczególnych realizowanych rodzajów zajęć. Etat wynikający z   
           realizacji poszczególnych rodzajów zajęć oblicza się z dokładnością do 2  
           miejsc po przecinku. 



2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin wyliczony z ogólnej liczby godzin 
ustala się w następujący sposób: 

a) mniej niż 0,5 godziny pomija się, 
b) 0,5 godziny i więcej podwyższa się do pełnej godziny. 

      3.  Przykładowy sposób naliczania tygodniowego pensum oraz liczby godzin   
           ponadwymiarowych stanowi załącznik do niniejszej uchwały 
 
§ 3. Uchwałę stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkole   
       podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina     
       Pakosław 
 
§ 4.. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosław. 
 
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa   
       Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2013r. 
 
 

Przewodniczący Rady 
/-/Antoni Sędłak 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Załącznik  
do Uchwały Nr 
XXVI/203/13 
Rady Gminy Pakosław 
z dnia  28 stycznia 2013 r. 

 

Przykładowy sposób naliczania pensum łączonego nauczyciela: 

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 godziny, 
zaokrąglając do pełnych godzin- 24 godziny, a pozostałe 3 stanowią godziny 
ponadwymiarowe. 

3.      Nauczyciel realizuje łącznie 25 godzin, w tym 15 godzin wg pensum18-
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 godziny, 
zaokrąglając do pełnych godzin- 20, a pozostałe 5 godzin to godziny 
ponadwymiarowe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR XXVI/203/13 

RADY GMINY PAKOSŁAW 
z dnia 28 stycznia 2013 r. 

 
w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli pełniących   
                      funkcje kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz ustalenia   
                      tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących etat łączony. 
 

 
 
Ustawodawca nowelizując Kartę Nauczyciela zobligował organ prowadzący do 
określenia obniżki tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i 
nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze. W Karcie Nauczyciela 
zapisano, że obniżenia tygodniowego wymiaru zajęć dokonuje się w powiązaniu z 
wielkością, typem oraz z warunkami pracy przedszkola lub szkoły. W związku z tym 
gmina zobowiązana jest do ustanowienia przepisów regulujących powyższe 
zagadnienia. W uchwale ustala się także sposób naliczania tygodniowego pensum 
dla nauczycieli realizujących etat łączony. Jeżeli zatrudniony nauczyciel 
przedmiotowy, którego wymiar zajęć wynosi mniej niż 18 godzin, otrzymuje do 
realizacji w ramach pensum zajęcia na stanowisku, na którym wymiar 
obowiązkowych  zajęć ustalony jest w innym wymiarze godzin np. 24 godziny, to 
znaczy, że realizuje w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o 
różnym tygodniowym wymiarze godzin i jego pensum ustala organ prowadzący 
szkołę, zgodnie z art. 42 ust.7 pkt 3 Karty Nauczyciela. 

Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

Zastępca Wójta 

/-/Łukasz Burkiewicz 

 

 

 


