
Uchwała nr XXXIV/391/2005
Rady Gminy Świdnica
z dnia 10 marca 2005 r.

w  sprawie  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  dla  niektórych  nauczycieli
zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica.

Na podstawie art.  18. ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 42 ust. 7
pkt  3  ustawy z  dnia 26 stycznia 1982 r.  –  Karta  Nauczyciela (Dz.  U. z  2003 r.  Nr 118,
poz. 1112 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§1.  Ilekroć  w  uchwale  jest  mowa  o  szkole  bez  bliższego  określenia,  należy  przez
to  rozumieć:  przedszkole,  szkołę  podstawową  i  gimnazjum,  dla  których  organem
prowadzącym jest Gmina Świdnica.

§2.  Ustala  się  tygodniowy  obowiązkowy  wymiar  godzin  zajęć  dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami
albo  na  ich  rzecz  przez  nauczycieli  realizujących  w  ramach  stosunku  pracy  obowiązki
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin:

Lp. Stanowiska nauczycieli
w różnym wymiarze godzin – etaty łączone

Obowiązkowy tygodniowy
wymiar godzin

1. ½ etatu nauczyciela przedszkola pracującego z grupami
dzieci  6-letnich  i  ½  etatu  nauczyciela  szkoły
podstawowej i gimnazjum

20

2. ½ etatu nauczyciela szkoły podstawowej i gimnazjum
i ½ etatu wychowawcy świetlicy szkolnej

22

3. ½  etatu  nauczyciela  –  bibliotekarza  i  ½  etatu
nauczyciela szkoły podstawowej i gimnazjum

24

4. ½ etatu nauczyciela przedszkola pracującego z grupami
dzieci 6-letnich i ½ etatu nauczyciela - bibliotekarza

26

5. ½ etatu nauczyciela przedszkola pracującego z grupami
dzieci  6-letnich  i  ½  etatu  wychowawcy  świetlicy
szkolnej

24

6. ½  etatu  nauczyciela  –  bibliotekarza  i  ½  etatu
wychowawcy świetlicy szkolnej

28

7. ½  etatu  pedagoga  szkolnego  i  ½  etatu  nauczyciela
szkoły podstawowej i gimnazjum

22

8. ½  etatu  pedagoga  szkolnego  i  ½  etatu  nauczyciela  -
bibliotekarza

28

9. ½ etatu nauczyciela szkoły podstawowej i gimnazjum
i ½ etatu doradcy zawodowego

22

10. ½ etatu nauczyciela – bibliotekarza i ½ etatu doradcy
zawodowego

28



§3.  Tygodniowy  obowiązkowy  wymiar  godzin  dydaktycznych,  wychowawczych
i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz
przez nauczycieli, o których mowa w § 2, w wymiarze innym niż ½ etatu, ustala dyrektor
szkoły w wysokości proporcjonalnej, z zachowaniem wymiaru określonego w tabeli.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Malisz



Uzasadnienie 
do uchwały nr XXXIV/391/2005
Rady Gminy Świdnica
z dnia 10 marca 2005 r.

w  sprawie  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  dla  niektórych  nauczycieli
zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica.

Art.  42 ust.  3 ustawy Karta Nauczyciela określa tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych z uczniami lub
na ich rzecz dla różnych grup nauczycieli i są to zróżnicowane wymiary od 15 do 30 godzin,
ale nie obejmują częstej sytuacji realizowania w ramach stosunku pracy stanowisk o różnym
wymiarze godzin. To zadanie ustawodawca pozostawił organowi prowadzącemu na mocy art.
42 ust. 7 pkt 3.

Przyjmując, że nauczyciel np. realizuje pensum 18 – godzinne w wymiarze ½ etatu
i  pensum  30  –  godzinne  w  wymiarze  ½  ,  to  otrzymujemy:  9  +  15  =  24  godziny
obowiązkowego  wymiaru  zajęć.  Jeżeli  etat  składa  się  z  innych  wymiarów  niż  ½  etatu
np. 12/18 i 11/22 to otrzymujemy proporcję 0,67 + 0,5 = 1,17 przy czym 0,17 etatu stanowi
godziny ponadwymiarowe, płatne z większego tygodniowego wymiaru godzin realizowanego
przez  nauczyciela.  Podobnie  przeliczane  będą  niepełne  wymiary zatrudnienia  na  różnych
stanowiskach nauczycielskich.

W związku z  tym, że wiele nauczycieli posiada kwalifikacje do różnych stanowisk
nauczycielskich, precyzyjne określenie sposobu łączenia różnych wymiarów jest konieczne.

Projekt  uchwały  został  pozytywnie  zaopiniowany  przez  organ  sprawujący  nadzór
pedagogiczny -  Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (pismo KO/KPGiS/114/10/2005 z dnia
19 stycznia 2005 r.)  oraz  przez  związki  zawodowe:  Związek Nauczycielstwa Polskiego –
Oddział  Gmina  Świdnica  i  Niezależny  Samorządny  Związek  Zawodowy „Solidarność”  -
Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Świdnickiej (pismo z dnia 20 stycznia 2005 r.).

Zatem podjęcie uchwały jest w pełni zasadne.

Projekt nie budzi zastrzeżeń: Jarosław Wasyliszyn

Projekt uchwały został rozpatrzony przez
Komisję Oświaty
na posiedzeniu w dniu 15.02.2005
Komisja wydała opinię pozytywną

Dyrektor GZO Jadwiga Generowicz

Sporządziła: Anna Zając


