
       UCHWAŁA NR  XV/ 80  /2007
 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

                                                           z dnia 29 października 2007r.
                                                             
w sprawie regulaminu ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153 poz. 1271,  z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203, Nr 214, poz.1806, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz.128,  Nr 175, 
poz.1457, Nr 181, poz.1337 , z 2007r. Nr 48, poz.327,  Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218) 
oraz art.42 ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, 
poz. 674, Nr 170, poz.1218, Nr 220, poz. 1600 i z 2007r. Nr 17, poz.95, Nr 80, poz.542, Nr 102, 
poz.689 i Nr 158, poz.1103),  Rada Miejska w Książu Wlkp.   

 u c h w a l a
Regulamin ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli szkół prowadzonych 
przez Gminę Książ Wlkp. 

                    ROZDZIAŁ I
                                                     Postanowienia wstępne

§ 1. Regulamin  ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli szkół 
prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp., zwany dalej Regulaminem określa :
1/ zasady udzielania i rozmiaru zniżek oraz zasady zwalniania z obowiązku realizacji zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli,
którym powierzono inne stanowiska kierownicze w szkole,
2/ tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli pominiętych w tabeli zawartej 
w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela.

            § 2. Ilekroć w Regulaminie jest  mowa o: 
1/ szkole – rozumie się przez to szkołę podstawową, gimnazjum, zespół szkół i przedszkole 
prowadzone przez Gminę Książ Wlkp.,
2/ pracodawcy – rozumie się przez to szkołę, bądź w zależności od kontekstu dyrektora szkoły albo 
inną osobę wyznaczoną do dokonywania czynności w sprawach z zakresu  prawa pracy, 
3/ nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli zatrudnionych przez danego pracodawcę,
4/ Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. -     Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 ze zmianami),
5/ roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od  1 września danego roku 
do 31 sierpnia roku następnego,
6/ klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,
7/ tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin określony w art. 42 ust.3 Karty  Nauczyciela lub ustalony 
na podstawie art. 42 ust. 7 Karty  Nauczyciela.

        § 3.  Regulamin obejmuje wszystkich nauczycieli szkół.



 ROZDZIAŁ II
Zasady udzielania i rozmiaru zniżek oraz zasady zwalniania z obowiązku 

realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

 § 4. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole obniża się z tego 
tytułu obowiązkowy wymiar zajęć  dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych określony 
w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę pomiędzy 
obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a wymiarem określonym w tabeli :

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowa liczba godzin 
obowiązkowego wymiaru zajęć
dydaktycznych, wychowawczych 
 lub opiekuńczych

1. Dyrektor przedszkola 6
2. Dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, zespołu 

szkół liczącego :

* do 4 oddziałów
* 5-6 oddziałów
* 7-8 oddziałów
* 9-14 oddziałów
* 15 i więcej oddziałów

12
10
8
5
3

3. Wicedyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum,
zespołu szkół liczącego 14 i więcej oddziałów

7

§ 5. 1. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 4 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 
przydzielono nauczycielowi zastępstwo.

   2.Ustęp 1 stosuje się odpowiednio do wicedyrektora bądź innego nauczyciela danej szkoły, któremu 
Burmistrz Książa Wlkp. powierzył pełnienie obowiązków do czasu powierzenia stanowiska 
dyrektora szkoły.

  § 6. 1.Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole można 
przydzielić godziny ponadwymiarowe w wymiarze nie przekraczającym ½ obniżonego 
tygodniowego wymiaru godzin zajęć, chyba że z planów nauczania danego przedmiotu w danym 
roku szkolnym wynika potrzeba przydzielenia większej liczby godzin i nauczyciel wyraził 

   na to zgodę.
   2.Dyrektorowi szkoły godziny ponadwymiarowe przydziela Burmistrz Książa Wlkp., a pozostałym 

nauczycielom na stanowiskach kierowniczych – dyrektor szkoły.

    § 7.  Nauczyciele, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole nie powinni 
realizować  zajęć  dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w innych placówkach 
oświatowych. 



 ROZDZIAŁ III
Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

niektórych nauczycieli.

§ 8.1.Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
lub opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą oraz na rzecz dzieci i ich 
rodzin przez nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela zatrudnionych 
w pełnym wymiarze zajęć, ustala się według następujących norm :

Lp. Stanowisko Tygodniowa liczba godzin 
obowiązkowego wymiaru zajęć
dydaktycznych, wychowawczych 
lub opiekuńczych

1. Pedagodzy i psycholodzy, a także inni specjaliści 
prowadzący zajęcia specjalistyczne zatrudnieni 
w szkołach

20

2. Nauczyciele przedszkola /oddziałów 
przedszkolnych przy szkole podstawowej 
prowadzący zajęcia w grupach mieszanych, 
obejmujących zarówno dzieci sześcioletnie 
jak i niższych grup wiekowych

22

2.Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze  lub opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z dziećmi
 i młodzieżą oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli należy rozumieć zajęcia grupowe
 i indywidualne, wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych, 
profilaktycznych i korekcyjnych.
3. Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin ustala się dzieląc liczbę realizowanych godzin danego stanowiska przez wymiar 
obowiązkowy wynikający z zapisów art.42 ust.3 Karty Nauczyciela lub § 8 ust.1 niniejszej uchwały 
i sumując te ilorazy. Wszystkie godziny realizowane powyżej ustalonego w ten sposób pensum 
stanowią godziny ponadwymiarowe.

         ROZDZIAŁ IV
Postanowienia końcowe

§ 9.Zmiany uchwały następują w trybie wymaganym do jej uchwalenia.
            § 10.Wykonanie uchwały  powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. oraz dyrektorom szkół.
         § 11.Traci moc uchwała Nr XXV/223/01 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 4 grudnia 
2001r. W sprawie regulaminu   ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę 
Książ Wlkp.
            § 12.1.Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia.
            2. Moc obowiązującą uchwały ustala się z dniem 1 września 2007r.
                                        

                                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                             w Książu Wlkp

              /-/  Paweł Walkowiak


