
UCHWAŁA NR LXVII/600/2022 
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE 

z dnia 12 lipca 2022 r. 

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

szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których Gmina Rymanów jest 
organem prowadzącym. 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. 
poz.559 z późn. zm.) i art. 42 ust. 7 pkt 1 i pkt 3 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(Dz.U z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.) - po uzyskaniu opinii związków zawodowych 

Rada Miejska w Rymanowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć stosuje się  
do nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć wynikający z planów nauczania jest różny w poszczególnych 
okresach roku szkolnego i spowodowany jest w szczególności wcześniejszym zakończeniem zajęć w klasach 
programowo najwyższych. 

2. Nauczyciele, dla których szkolny plan nauczania, w danym roku szkolnym, w różnych okresach roku 
szkolnego nie wyczerpuje tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych lub przekracza ten wymiar, są obowiązani do realizowania w innych okresach 
trwania roku szkolnego takiego wymiaru zajęć (zwiększonego lub zmniejszonego), aby średni roczny wymiar 
godzin zajęć w ciągu roku szkolnego nie był niższy od obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć, 
określonego w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela. 

3. Średni roczny wymiar godzin zajęć w ciągu roku szkolnego nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć 
jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, stanowi iloraz: 

1) sumy liczby obowiązkowego wymiaru godzin zajęć zrealizowanego w poszczególnych tygodniach w roku 
szkolnym oraz 

2) liczby tygodni zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w okresie roku szkolnego. 

4. Średni roczny wymiar godzin zajęć dla każdego nauczyciela powinien być określony 
w arkuszu organizacji szkoły na dany rok szkolny. 

5. Jeżeli przydział godzin zajęć nauczyciela obliczony według wyżej wymienionych zasad przekracza 
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, różnica pomiędzy tym wymiarem a średnią liczbą godzin 
zajęć przydzielonych nauczycielowi stanowi godziny ponadwymiarowe. 

6. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, na który 
został ustalony różny plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych w arkuszu organizacyjnym godzin zajęć 
następuje z datą ustania stosunku pracy, z tym że za wszystkie przepracowane miesiące, bez względu na 
wymiar godzin zrealizowanych zajęć, przysługuje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za 
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela, a także za przepracowane w tym czasie godziny ponadwymiarowe. 

§ 2. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, 
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w pełnym 
wymiarze zajęć, według następujących norm: 

Lp. Stanowisko  Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego 
wymiaru zajęć 

1. Pedagodzy 22 
2. Pedagodzy specjalni 22 
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3. Psycholodzy 22 
4. Logopedzi  22 
5. Terapeuci pedagogiczni 22 
6. Doradcy zawodowi 22 

§ 3. Traci moc: 

1) Uchwała nr XIX/210/04 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie określenia 
zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony 
plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych. 

2) Uchwała nr XI/118/15 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 28 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, 
dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dydaktycznych. 

3) Uchwała nr LIV/503/18 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, 
dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dydaktycznych. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rymanów. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Rymanowie 

 
 

Andrzej Pitrus 
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