
 Uchwała Nr II.13.2018 

Rady Gminy Nadarzyn 

z dnia 28 listopada 2018 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 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym           

(Dz. U. z 2018 r., poz. 994,1000,1349,1432), art. 30 ust. 6 i 6a w związku z art. 91d pkt 1 

ustawy z dnia 26.01.1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967),  Rada Gminy 

Nadarzyn,  uchwala co następuje: 

§ 1.Przepisy uchwały stosuje się do nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Nadarzyn, 

dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego i 

spowodowany jest: 

1) wcześniejszym zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach 

programowo najwyższych liceum ogólnokształcącego. 

§ 2. 1. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, dla których plan zajęć w danym 

okresie roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tych nauczycieli wymiaru godzin 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub przekracza ten wymiar, 

zobowiązani są do realizowania w innych okresach trwania roku szkolnego takiego wymiaru 

tygodniowej  liczby godzin zajęć, zwiększonego lub zmniejszonego, aby średni wymiar zajęć 

nauczyciela w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał obowiązkowemu wymiarowi godzin 

zajęć określonemu w art. 42 ust.3 lub 5c ustawy z dnia 26 stycznia – Karta Nauczyciela ( Dz. 

U. 2018 r.poz.967)albo w przepisach wydanych na podstawie art. 42 ust. 3 tej ustawy. 

2. Ustalony dla nauczyciela na zasadach określonych w ust. 1,wymiar godzin zajęć                          

w  poszczególnych okresach roku szkolnego nie może w okresach realizacji zwiększonego 

wymiaru godzin zajęć przekraczać z tego tytułu 1,5 średniego wymiaru zajęć. 

3. Plan zajęć według zasad, o których mowa w ust. 1, powinien być określony dla każdego 

nauczyciela w planie organizacyjnym na dany rok szkolny i podany nauczycielowi do 

wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego. 

§ 3. 1. Dla nauczycieli, którym w planie organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono 

liczbę godzin zajęć przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć                                

– godzinami ponadwymiarowymi są godziny zajęć realizowane ponad zwiększony okresowo 

wymiar godzin zajęć zgodnie z § 2 ust. 1. 

2. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin zajęć  w poszczególnych 

okresach roku szklonego, w umowie o pracę należy określić średni wymiar godzin zajęć dla 

całego okresu zatrudnienia. 

§ 4. Przydzielane w planie organizacyjnym godzin zajęć, nie zrealizowane przez nauczyciela 

z powodu choroby lub z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, nie wymienionych w § 1, 



traktuje się dla rocznego rozliczenia godzin  jak godziny zajęć zrealizowane, z zastrzeżeniem                         

§ 3 ust. 1. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn. 

§ 6. Uchwała w chodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 


