Uchwała nr XXXVII/357/09
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 27 sierpnia 2009r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla
stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
Na podstawie art. 91d pkt 1 oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.) Rada
Miejska w Słubicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1.Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli prowadzących
zajęcia na stanowiskach o różnym tygodniowym wymiarze godzin ustala się dla
każdego nauczyciela indywidualnie, dzieląc sumę przydzielonych nauczycielowi
godzin przez sumę przydzielonych mu części etatów.
2.Wymiar, o którym mowa w punkcie 1 przyjmuje się w pełnych godzinach
w ten sposób, że godzinę do 0,5 pomija się, a godzinę co najmniej 0,5 przyjmuje się
za pełną.
§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
§ 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Sporządził: 26 czerwca 2009 r. Jolanta Skręty

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 42 ust 7 pkt 3 ustawy z dn. 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela, organ prowadzący szkołę określa tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Uchwała umożliwi, w razie konieczności łączenia różnych wymiarów pensum
w ramach jednego etatu, ustalenia pensum proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej
liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych, np.:
1. nauczyciel prowadzi zajęcia świetlicy na 15/26 etatu oraz języka angielskiego
9/18
wg wzoru: (15 + 9) : (15 : 26 + 9 : 18) = 24 : (0,58 + 0,5) = 24 : 1,08 = 22,22
tygodniowe pensum nauczyciela wynosić będzie
22 godz.
+ 2 godz.
ponadwymiarowe
2. nauczyciel prowadzi zajęcia biblioteki na 15/30 etatu oraz historii na 9/18 etatu
wg wzoru: (15 + 9) : (15 : 30 + 9 : 18) = 24 : (0,5 + 0,5) = 24 : 1 = 24
tygodniowe pensum nauczyciela wynosić będzie 24 godz.
Uchwała została zaopiniowana przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.

