
Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr VI/20/169/2020 

Rady Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 29 czerwca 2020 roku 

 

Zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 

których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego. 

 

§ 1 

1. W celu ustalenia tygodniowej liczby godzin nauczyciela, dla którego ustalony plan zajęć 

jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego należy wszystkie planowane 

godziny nauczyciela podzielić przez liczbę tygodni zajęć w danym roku szkolnym lub 

okresie na jaki zatrudniony został nauczyciel w przypadku nawiązania stosunku pracy 

w sytuacjach określonych w art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta 

Nauczyciela. Otrzymany wynik zaokrągla się do drugiego miejsca po przecinku. 

2. Nauczyciel ma przydzielone średnio tygodniowo tyle godzin ponadwymiarowych o ile 

jest większa tak otrzymana liczba od obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin 

nauczyciela ustalonego na podstawie art. 42 ust. 3 lub 5c ustawy z dnia 26 stycznia 

1982r. – Karta Nauczyciela, o ile w każdym tygodniu roku szkolnego realizowana liczba 

godzin jest nie mniejsza od tego wymiaru. 

3. Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć, który w niektórych tygodniach roku 

szkolnego realizuje mniej godzin niż jego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ma 

obowiązek w pozostałych tygodniach realizować odpowiednio więcej godzin, które nie 

są godzinami ponadwymiarowymi. Tygodniową liczbę tych godzin ustala się poprzez 

podzielenie sumy niewypracowanych godzin w tygodniach, w których nauczyciel nie 

realizuje całego obowiązkowego wymiaru przez liczbę tygodni zajęć, w których 

realizuje zwiększoną liczbę godzin. Otrzymany wynik zaokrągla się do liczby 

całkowitej z nadmiarem. 

4. Tygodniowy wymiar godzin ustalony w trybie ust. 3 dla nauczyciela, o którym mowa 

w ust. 3 w tygodniach, w których jest realizowany, jest w tych tygodniach 

obowiązkowym tygodniowym wymiarem zajęć tego nauczyciela, który należy 

zastosować do wyznaczenia liczby godzin ponadwymiarowych zrealizowanych przez 

nauczyciela w tym okresie. 

5. W ostatnim tygodniu zajęć należy obliczyć różnicę pomiędzy liczbą wszystkich godzin 

ponadwymiarowych zrealizowanych przez nauczyciela z ust. 3 w roku szkolnym               

a liczbą godzin ponadwymiarowych, za które zostało już wypłacone wynagrodzenie         

i dodać ją do godzin ponadwymiarowych zrealizowanych w ostatnim tygodniu zajęć. 

 

§ 2 

1. Liczba godzin zrealizowanych w roku szkolnym przez nauczyciela, o jakim mowa  § 1 

ust. 3 w ramach obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć jest równa iloczynowi 



tygodni zajęć w tym okresie oraz obowiązkowego wymiaru wynikającego z art. 42 ust. 

3 lub 5c ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela. 

2. W celu dokonania obliczeń o jakich mowa w § 1 należy przyjąć, że liczba tygodni zajęć 

w roku szkolnym wynosi 38. 

 

§ 3 

Godziną ponadwymiarową jest każda godzina dydaktyczna przydzielona nauczycielowi 

powyżej ustalonego dla danego okresu w roku szkolnym obowiązującego nauczyciela 

tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych. 

 

§ 4 

1. Ustalony dla nauczycieli wymiar godzin obowiązkowych w okresach, w których jest on 

wyższy lub niższy od obowiązkowego wymiaru wynikającego z art. 42 ust. 3 lub 5c 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, winien być określony przed 

rozpoczęciem roku szkolnego w treści umowy o pracę lub w innym dokumencie 

określającym przydział zajęć dla nauczyciela na dany rok szkolny. 

2. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć realizujących różny 

wymiar zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę należy 

określić średni wymiar godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia. 

 

§ 5 

Za prawidłowość rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku 

szkolnego, odpowiada dyrektor szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


