
UCHWAŁA NR XXX/166/2017
RADY GMINY GIZAŁKI

z dnia 18 września 2017 r.

w sprawie sposobu 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 (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 1 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Nauczycielom realizującym etat łączony, tj. prowadzącym zajęcia o różnym obowiązkowym 
wymiarze godzin w ramach jednego etatu, ustala się pensum proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby 
realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Załącznik do uchwały przedstawia wzór do wyliczenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wraz 
z przykładowym sposobem wyliczenia.

3. Wymiar godzin oblicza się w ułamku dziesiętnym do dwóch miejsc po przecinku, a następnie zaokrągla 
się do pełnych godzin w ten sposób, że wielkość do 0,49 pomija się, a wielkość 0,50 i więcej podwyższa się do 
pełnej godziny.

4. Różnica między łączną tygodniową liczbą godzin nauczyciela a wyliczonym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarem godzin (pensum), stanowi liczbę godzin ponadwymiarowych. Godziny 
ponadwymiarowe oblicza się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela.

5. Pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony ustala się dla każdego nauczyciela indywidualnie na 
dany rok szkolny i ma zastosowanie począwszy od roku szkolnego 2017/2018.

6. Łączenie w ramach etatu zajęć o różnym tygodniowym wymiarze godzin może mieć zastosowanie tylko 
w wyjątkowych przypadkach, gdy nie ma możliwości zastosowania innych rozwiązań przewidzianych 
przepisami ustawy Karta Nauczyciela i wyłącznie pod warunkiem posiadania przez nauczycieli wymaganych 
kwalifikacji do realizacji danego przedmiotu.

§ 2. Za prawidłowe ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru pensum dla nauczycieli 
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin odpowiada dyrektor, który zatrudnia nauczyciela.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gizałki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Lis
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                                                                                                  Załącznik  

                                                                                                 do uchwały nr XXX/166/2017 

                                                                             Rady Gminy Gizałki 

                                                                            z dnia 18 września 2017 r. 

 

 

 

 

 

Wzór określający wyliczenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wraz                                     

z przykładowym sposobem wyliczenia pensum. 

 

 

1. Do wyliczenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć ma zastosowanie następujący 

wzór: 

 

WG = (x¹+x²+ ... +x°) :  [(x¹: y¹) + (x²: y²) + ... + (x°: y°)], gdzie:  

 

 WG – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć; 

 x¹, x², ...,  x° - oznacza ilość godzin na poszczególnych stanowiskach przydzieloną 

nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły; 

 y¹, y², ..., y° - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 

dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych określonych dla danego stanowiska. 

 

 

2. Przykładowy sposób wyliczenia: 

 

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 + 0,38 = 1,21  

 

Jeżeli 1,21 etatu stanowi 25 godzin, to proporcjonalnie 1 etat stanowi 20,66 godziny, 

zaokrąglony do pełnych godzin: 21 godzin; pozostałe 4 godziny to godziny 

ponadwymiarowe. 
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Uzasadnienie

do uchwały Nr XXX/166/2017.

Rady Gminy Gizałki

z dnia 18 września 2017 r.

w sprawie sposobu określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin.

W związku ze zmianami organizacyjnymi w oświacie spowodowanymi malejącą sukcesywnie liczbą
uczniów, a tym samym liczbą oddziałów w szkołach, istnieje konieczność łączenia przez nauczycieli
różnych wymiarów pensum określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz określonych przez organ
prowadzący na podstawie art. 42 ust. 7 tej ustawy. Jest to niezbędne w celu stworzenia dla nauczyciela
etatu. Taka sama konieczność może wystąpić również w przypadku, gdy nauczyciel zostanie zobowiązany
do uzupełnienia etatu w innej szkole.

W przedstawionych sytuacjach pojawia się potrzeba precyzyjnego wyliczenia ilości godzin stanowiących
pensum oraz określenia pozostałej liczby godzin będących godzinami ponadwymiarowymi dla danego
nauczyciela.

Podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne, aby móc prawidłowo realizować zadanie oświatowe.
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