
UCHWAŁA  NR XXVII/ 229/05 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 

z dnia 29 grudnia 2005 r. 

 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono 

stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania tych nauczycieli od 

obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, ustalenie tygodniowego wymiaru godzin zajęć 

pedagoga, psychologa i logopedy oraz nauczycieli realizujących etat łączony. 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, N 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 
1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005r. 
Nr 172, poz.1441/, oraz  art. 42 ust.7, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 
/Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 111,Nr 90, poz.844, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 
213, poz. 2081, i z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845, oraz z 2005 N 10, poz. 71, Nr 
167. poz. 1367/  uchwala się, co następuje: 

 
   § 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, obniża 

się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych, określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela, o liczbę godzin stanowiących różnicę między obowiązującym nauczyciela 

tygodniowym wymiarem zajęć a wymiarem określonym w następującej tabeli: 

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy wymiar godzin 

   1 Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin 

dziennie liczącego: 

- do 3 oddziałów 

- 4 – 5 oddziałów 

- 6 i więcej oddziałów 

 

 

                    10 

                      8 

                      6 

   2 Wicedyrektor przedszkola liczącego: 

   -    6 i więcej oddziałów 

 

                    10 

   3 Dyrektor szkoły każdego typu liczącej: 

- 9 – 14 oddziałów 

- 15 i więcej oddziałów 

 

                      5 

                      3 



   4  Wicedyrektor szkoły liczącej: 

- 12 – 14 oddziałów 

- 15 i więcej oddziałów 

 

                      9 

                      7 

   5 Kierownik świetlicy szkolnej z dożywianiem                      20 

  

  § 2. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, organ 

prowadzący może przydzielić godziny ponadwymiarowe w wymiarze nie przekraczającym 4 

godzin tygodniowo chyba, że z planów nauczania przedmiotu wynika potrzeba przydzielenia 

większej liczby godzin. 

    § 3. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 odnosi się również do nauczycieli 

zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te 

stanowiska z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo. 

    §  4. Określa się dla pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach 

prowadzonych przez gminę Miasto Chełmża tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 

w wysokości 20 godzin. 

    § 5. 1. Nauczycielom realizującym etat łączony, tj. prowadzącym zajęcia o różnym 

obowiązkowym wymiarze godzin w ramach jednego etatu, ustala się pensum proporcjonalne 

w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. 

               2. Godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią godziny 

ponadwymiarowe zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela. 

               3. Przykładowy sposób naliczania tygodniowego pensum oraz liczby godzin 

ponadwymiarowych stanowi załącznik do uchwały. 

          §  6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta oraz dyrektorom szkół. 

          §  7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2006 r. 

      Przewodniczący Rady Miejskiej 

Krzysztof Zduński



                                                                                              
Załącznik do uchwały Nr XXVII/229/05 

                                                                                                                 Rady Miejskiej Chełmży 

                                                                                                                  z dnia 29 grudnia 2005r. 

 

Przykładowy sposób naliczania pensum: 

1. Nauczyciel realizuje łącznie 20 godzin, w tym 9 wg pensum 18 godzinnego i 11 

godzin wg pensum 22 godzinnego 

9/18+11/22=0,5+0,5= 1,00 więc tygodniowy wymiar godzin  wynosi 20 godzin, brak 

godzin ponadwymiarowych. 

      2.  Nauczyciel realizuje łącznie 27 godzin, w tym 6 godzin wg pensum 18 godzinnego i 21  

           godzin wg pensum 26 godzinnego 

           6/18+21/26=0,33+0,81=1,14 jeżeli 1,14 etatu stanowi 27 godzin, to proporcjonalnie  

           1 etat stanowi 23,68 godziny, zaokrąglając do pełnych godzin – 24 godziny, pozostałe  

           3 godziny stanowią godziny ponadwymiarowe. 

       3.  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+0,39=1,22 jeżeli 1,22 etatu stanowi 25 godzin, to proporcjonalnie  

            1 etat stanowi 20,49 godziny, zaokrąglając do pełnych godzin – 20 godzin, pozostałe  

            5 godzin stanowią godziny ponadwymiarowe.  



Uzasadnienie 
uchwały nr XXVII/229/05  Rady Miejskiej Chełmży 

z dnia 29 grudnia 2005 r. 
 

sprawie    zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono 

stanowiska kierownicze  w szkołach, zasad zwalniania tych nauczycieli od obowiązku 

realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych, ustalenie tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa i 

logopedy oraz nauczycieli  realizujących  etat łączony.      

 

    W chwili obecnej w Chełmży funkcjonują uchwały Zarządu Miasta Chełmży nr 

187/2000 i 188/2000 z dnia 8 maja 2000r. w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin 

pedagogów, psychologów i logopedów oraz udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, 

którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole. W tej ostatniej uchwale proponuje się 

zmianę   polegającą  na zmniejszeniu  ilości oddziałów wpływający na obowiązkowy  wymiar 

pensum  godzin nauczyciela  pełniących obowiązki kierownicze  ( zamiast przedziału „9 – 

16”  jest   „9 – 14 oddziałów”, oraz zamiast  „ 17 i więcej” wprowadza się  „15 i więcej 

oddziałów”). 

               Wymiar tygodniowego pensum pedagogów, psychologów i logopedów nie ulega 

zmianie w porównaniu z dotychczasowym. Po prostu zamiast uchwały Zarządu Miasta 

problem ten  regulować  będzie uchwała Rady Miejskiej, zgodnie z Kartą Nauczyciela. 

 Nowym rozwiązaniem na terenie miasta, jest  przyjęcie jednolitego sposobu naliczania 

pensum nauczycielom realizującym etaty łączone. W załączniku przyjęto sposób 

proponowany przez ME i N, który bardzo przejrzyście  i nieskomplikowanie rozwiązuje 

problem coraz częściej  pojawiający  się w szkołach. 

 

 

 


