
UCHWAŁA NR XI/126/19
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zasad określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących zajęcia o różnym 
obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć niektórych nauczycieli obowiązujących w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych szkół 
podstawowych z terenu Miasta i Gminy Bierutów oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć pedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. 
poz. 506 z późn. zm), art. 6 pkt. 14 ustawy z dnia 22 listopada 2018r. zmiana ustawy - Prawo oświatowe, ustawy 
o systemie Oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz. 2245) oraz art. 76 pkt. 22b i d ustawy 
z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203), Rada Miejska 
w Bierutowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Nauczycielom realizującym etat łączony, tj. prowadzącym zajęcia o różnym obowiązkowym wymiarze 
godzin w ramach jednego etatu, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala się jako iloraz łącznej 
liczby realizowanych  godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych  
wymiarów godzin zajęć.

2. Godziny tak ustalonego pensum stanowią godziny ponadwymiarowe, zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy Karta 
Nauczyciela.

3. Pensum dla nauczycieli realizujących  etat łączony ustala się dla każdego  indywidualnie.

§ 2. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących zajęcia o różnym 
obowiązkowym wymiarze godzin w następujący sposób:

1) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin określa się dzieląc liczbę realizowanych godzin danego stanowiska 
przez wymiar obowiązkowy ustalony dla tego stanowiska i sumując te ilorazy –otrzymuje się wskaźnik 
przeliczeniowy wg wzoru: W=X1/a+X2/b+X3/c+X4/d

2) następnie sumę realizowanych godzin dzieli się przez wskaźnik przeliczeniowy W wg wzoru: 
C=(X1+X2+X3+X4)/W, gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące: W- wskaźnik 
przeliczeniowy; X1,X2,X3,X4- liczba realizowanych godzin danego stanowiska; a- pensum godzin 
nauczyciela; b- pensum godzin nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego; c-pensum 
godzin nauczyciela świetlicy d- pensum godzin nauczyciela bibliotekarza; C- tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin przy łączeniu w ramach etatu zajęć o różnym pensum

3) Otrzymany wynik (wymiar pensum) zaokrągla się do pełnych godzin  w ten sposób, że czas zajęć do pół 
godziny pomija się , a powyżej pół godziny liczy się za pełna godzinę.

§ 3. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych nauczycieli którym powierzono stanowiska pedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów 
pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych Miasta i Gminy Bierutów 
w wymiarze 22 godzin tygodniowo.

§ 4. Ustala się obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
nauczycieli pracujących  z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w oddziałach 
przedszkolnych szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Bierutów oraz przedszkolu w wymiarze 24 godziny 
tygodniowo.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.

§ 6. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Bierutowa nr XXXVIII/331/09 z dnia 24 września 2009 roku 
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć szkolnych nauczycieli realizujących w ramach 
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, za wyjątkiem § 4, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2019r.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Bierutowie

Irena Wysocka - Przybyłek
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