UCHWAŁA Nr 114/XXIV/2015
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla
których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w szkołach i
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1515) w związku z art. 42 ust. 7 pkt 1 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dla nauczycieli, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, zgodnie z art. 42 ust. 3 lub ustalonym na
podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, dla których plan zajęć w
pewnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tych nauczycieli tygodniowego wymiaru
godzin zajęć dydaktycznych, określa się średnioroczną liczbę godzin zajęć obliczoną jako sumę godzin
przydzielonych do realizacji w poszczególnych tygodniach roku szkolnego, podzieloną przez liczbę tygodni
nauki w całym roku szkolnym.
§ 2. Plan zajęć ustalony według zasad, o których mowa w § 1, powinien być określony dla każdego
nauczyciela w planie organizacyjnym na dany rok szkolny i podany nauczycielowi do wiadomości przed
rozpoczęciem roku szkolnego.
§ 3. W przypadku zmian organizacyjnych pracy szkoły w trakcie roku szkolnego, określona średnioroczna
liczba godzin zajęć dla nauczycieli ulega korekcie z dniem wprowadzenia zmian.
§ 4. Dla nauczycieli, którym w planie organizacyjnym na dany rok szkolny, przewidziano liczbę godzin zajęć
przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć – godzinami ponadwymiarowymi są godziny
zajęć realizowane ponad tygodniowy obowiązujący wymiar godzin zajęć określony według zasady ustalonej
w § 1.
§ 5. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć, realizującym różny tygodniowy wymiar
zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę określa się średni wymiar godzin zajęć
dla całego okresu odbywania zajęć dydaktycznych w okresie rozliczeniowym.
§ 6. Dla nauczycieli, o których mowa w § 5, okresem rozliczeniowym jest rok szkolny.
§ 7. Ustalony dla nauczyciela na zasadach określonych w art.42 ust. 3 Karty Nauczyciela wymiar godzin
zajęć różny w poszczególnych okresach roku szkolnego nie może w okresach realizacji zwiększonego
wymiaru godzin zajęć przekraczać 1,5 etatu.
§ 8. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, na który
został ustalony różny plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych w planie organizacyjnym godzin zajęć
następuje z datą ustania stosunku pracy – z tym, że za wszystkie przepracowane miesiące, bez względu na
wymiar zrealizowanych zajęć, przysługuje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za
obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, a także za przepracowane w tym czasie godziny
ponadwymiarowe.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

UZASADNIENIE
Organ prowadzący szkołę, zgodnie z art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.
U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.), zobowiązany jest do ustalenia zasad rozliczania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny
w poszczególnych okresach roku szkolnego.
Ustalony dla nauczyciela plan zajęć może nie wyczerpywać obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych tego nauczyciela we wszystkich tygodniach roku szkolnego,
np. w związku ze zmianą przydzielonej różnej liczby godzin danego przedmiotu w poszczególnych
semestrach roku szkolnego. W takim przypadku nauczyciel powinien nauczać odpowiednio większą liczbę
godzin w innych okresach danego roku szkolnego. Praca wykonywana zgodnie z tak ustalonym planem
zajęć nie jest pracą w godzinach ponadwymiarowych (art. 42 ust. 5b KN).
Przedkładane w niniejszym projekcie uchwały unormowania zostały dostosowane do aktualnego
orzecznictwa i podjęcie uchwały jest uzasadnione.

