Uchwała Nr XXXII/272/05
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 25 stycznia 2005 roku
w sprawie: określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach realizujących obowiązki określone dla
stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001r., Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami), art. 42 ust. 7 w związku z art. 91a pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tj. jednolity Dz. U. z 2003r. nr 118, poz. 1112 za zmianami).

uchwala się co następuje:
§1
1) Dla nauczycieli realizujących ramach stosunku pracy obowiązki określone dla
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin ustala się dzieląc liczbę realizowanych godzin danego
stanowiska przez wymiar obowiązkowy wynikający z art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
i sumując te ilorazy.
2) Wszystkie godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią, zgodnie z
art. 35 ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela, godziny ponadwymiarowe.
§2
Traci moc uchwała XXX/242/01 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 kwietnia 2001r. w
sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych
w art. 42 ust. 3 ustawy – karta Nauczyciela.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/Jerzy Skrzypczyński

Uzasadnienie
W przypadku braku
możliwości zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć w uzasadnionych
przypadkach możliwe jest łączenie zajęć o różnym wymiarze pensum. Kompetencje do
określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedmiotów o różnym
wymiarze, na mocy art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawą – Karta Nauczyciela ustala organ prowadzący
szkołę lub placówkę.
Zasadę wyliczenia ilustruje przykład:
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
1,14 etatu stanowi 27 godzin, to proporcjonalnie 1 etat stanowi 23,68 godzin w zaokrągleniu
24

godziny.

Pozostałe

godziny

stanowią

godziny

ponadwymiarowo.

Tygodniowy

obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela wynosi 24 (3 godziny ponadwymiarowe).

