
UCHWAŁA NR XXXVI/184/17
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 25 maja 2017 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 oraz dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez miasto Chojnów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.  2016 r. 
poz. 446 z późn.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. 2016 r. poz. 1379 z późn.zm.), po zasięgnięciu opinii w trybie 
art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881) Rada Miejska 
Chojnowa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin ustala się wg następującego wzoru:

                               X1 + X2 + … Xn 
W = -----------------------------------------------

(X1 : Y1) + (X2 : Y2) + …(Xn : Yn) 
gdzie:
W – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczyciela,
X1,X2,…,Xn  - oznacza liczbę godzin zajęć przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły na 
poszczególnych stanowiskach, 
Y1,Y2,…,Yn  - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla poszczególnych stanowisk.

2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć należy ustalić z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten 
sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pominąć, a co najmniej 0,5 godziny liczyć za pełną godzinę.

3. Jeżeli ilość godzin przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły jest większa niż 
ustalony dla tego nauczyciela, zgodnie z pkt. 1, obowiązkowy wymiar godzin, należy od liczby godzin 
przydzielonych nauczycielowi odjąć liczbę godzin ustaloną zgodnie z treścią pkt. 1. Tak ustalona liczba godzin 
stanowi dla nauczyciela pracę w godzinach ponadwymiarowych.

§ 2. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych 
w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela określa poniższa tabela:

Lp. Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin zajęć

1. Pedagog 26
2. Psycholog 26
3. Doradca zawodowy 28
4. Logopeda 26
5. Nauczyciel wspomagający 26
6. Nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne 18
7. Nauczyciel prowadzący gimnastykę korekcyjną 18

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 4.  Traci moc uchwała Nr XL/179/09 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 czerwca 2009 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 
oraz dla pedagogów, psychologów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez 
miasto Chojnów.
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§ 5.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2017 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński
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UZASADNIENIE

do UCHWAŁY NR XXXVI/184/17

RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 25 maja 2017 r.

Zgodnie z art.42 ust. 7 pkt 3 organ prowadzący szkoły określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
zajęć dla nauczycieli, którzy realizują w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o
różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (stanowiska łączone, np. ½ etatu bibliotekarza i ½
etatu polonisty). Konieczność łączenia stanowisk może wynikać m.in. ze zmniejszenia się liczby oddziałów
w placówkach i związanym z tym zmniejszeniem liczby godzin dla nauczycieli. Do łączenia w ramach etatu
zajęć o różnym pensum dochodzi wyjątkowo i wyłącznie pod warunkiem posiadania przez nauczyciela
wymaganych kwalifikacji.
Określony w uchwale wzór służy do wyliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
nauczycieli łączących stanowiska. Taki sposób liczenia nie jest nowością – jest niezmienny od 2009 r.
(dotychczas obowiązująca uchwała Nr XL/179/09 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 czerwca 2009 r.)

Równocześnie organ prowadzący szkoły i przedszkola zobowiązany jest do określenia obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli. Są to nauczyciele, dla których ustawodawca nie ustalił w
Karcie Nauczyciela obowiązkowego wymiaru zajęć.
Nauczycielami tymi są m.in. pedagog szkolny, doradca zawodowy (zatrudniany w gimnazjach), logopeda.
W związku z zatrudnianiem w szkołach nauczycieli niewymienionych w dotychczasowej uchwale należy
uzupełnić ich wykaz.

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Id: 041E1337-606D-437F-99CC-91A3EBEC9428. Podpisany Strona 1




