
UCHWAŁA NR LIII/434/14
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 
których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 5-5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), art. 42 ust. 7 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 191) Rada Miejska w Byczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 
których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

§ 2. 1. Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć, dla którego plan zajęć wynikający z planu nauczania 
lub organizacji pracy szkoły w danym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązkowego tygodniowego 
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub przekracza ten wymiar, powinien 
w innych okresach danego roku szkolnego realizować taką liczbę godzin zajęć (zwiększoną lub zmniejszoną), aby 
średni tygodniowy wymiar zajęć w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał tygodniowemu obowiązkowemu 
wymiarowi godzin zajęć.

2. Praca wykonywana zgodnie z zasadami rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
określonymi w ust. 1, nie jest pracą w godzinach nadliczbowych.

3. Jeżeli przydział godzin zajęć nauczyciela obliczony według zasad określonych w ust. 1 przekracza 
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, różnica pomiędzy tym wymiarem a średnią liczbą godzin zajęć 
przydzielonych nauczycielowi stanowi godziny ponadwymiarowe.

§ 3. Ustalony dla nauczyciela, na zasadach okreslonych w § 2 ust. 1, tygodniowy wymiar godzin zajeć, 
nie zrealizowany przez nauczyciela z powodu choroby lub z przyczyn leżących po stronie pracodawcy traktuje się 
dla rocznego rozliczenia godzin jak godziny zrealizowane, z wyłączeniem godzin ponadwymiarowych.

§ 4. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć, realizujących różny tygodniowy wymiar 
godzin zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, określa się średni wymiar godzin zajęć dla całego okresu 
zatrudnienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

§ 5. Plan zajęć, ustalony na zasadach wskazanych w § 2 ust. 1, powinien być określony dla każdego 
nauczyciela w arkuszu organizacji szkoły na dany rok szkolny.

§ 6. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed zakończeniem roku szkolnego, w którym 
ustalony plan zajęć był różny w poszczególnych okresach, rozliczenie z przydzielonych w arkuszu organizacji 
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 tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin zajęć, a także za przepracowane w tym czasie godziny ponadwymiarowe.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego

 

 Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Byczynie

Grzegorz Kapica
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