
UCHWAŁA NR XXX/622/13

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 
których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach/semestrach roku szkolnego;zasad 
udzielania i rozmiaru obniżek obowiązującego tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli pełniących 

stanowiska kierownicze; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę.

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. 
z 2001 r., Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.1)) oraz art.12, pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 
5 czerwca 1998 r.(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1592 z późn. zm.2)), w związku z art.42, ust.7 ustawy Karta 
Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r. ( t. j. Dz. U. z 2006r, Nr 97, poz.674 z późn. zm.3))Rada Miasta Gdyni 
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się : 

a) Zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, 
dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach/semestrach roku szkolnego 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni, w brzmieniu ustalonym 
w załączniku nr 1 do uchwały; 

b) Zasady udzielania i rozmiar obniżek dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom pełniącym 
inne stanowiska kierownicze w szkołach/placówkach w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 2 
do uchwały; 

c) Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół/placówek nie wymienionych w art.42, 
ust.3 ustawy Karta Nauczyciela , nauczycieli szkół zaocznych, w brzmieniu ustalonym w załączniku 
nr 3 do uchwały.

§ 2. Uchwałę wykonuje Prezydent Miasta Gdyni. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/548/04 Rady Miasta Gdyni z 27 października 2004 r. w sprawie: 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla logopedy i doradcy zawodowego zatrudnionych 
w samorządowych placówkach oświatowych w Gdyni. 

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi 
w życie od 1.09.2013 r. 

Przewodniczący Rady Miasta:
S. Szwabski

1) Zmiany tekstu jednolitego zostały opublikowane w Dz. U.: z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 
214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 
175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, 
poz.1111, Nr 223, poz.1458: z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241,; z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675; 
z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz 1281; Dz. U. z 2012 r. poz.567;  Dz. U. 
z 2013r.,poz.153.

2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały opublikowane w Dz. U.: z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, 
poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr  214, poz.1806; z 2003r. Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055; z 2007 r. Nr 173, poz.1218; 
z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 92, poz.753, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, 
Nr 106, poz.675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 149, poz.887, Nr 217., poz. 1281.

3) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały opublikowane w Dz. U.: z 2006 r., Nr 170, poz.1218, Nr 220, poz.1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, 
Nr 80, poz.542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz.689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz.1369, Nr 247, poz.1821; z 2008r. Nr 145, poz.917, 
Nr 227, poz.1505; z 2009r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz.458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz.800, Nr 213, poz.1650, Nr 219, poz.1706; z 2011r. 
Nr 149,poz.887, Nr 205, poz.1206;  Dz. U. z 2012r. poz. 908 i poz.1544.
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Załącznik nr 1
do UchwałyNr XXX/622/13
RadyMiasta Gdyni
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Ustala się następujące zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli,dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnychokresach/
semestrach roku szkolnego:

1. Nauczycielezatrudnieni w pełnymwymiarzezajęć, dla których plan wynikający
z programów nauczania lub organizacji pracy w danym okresie/semestrze roku szkolnego
nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, zobowiązani są do realizowaniaw innychokresach roku
szkolnego takiego wymiaru tygodniowej liczbygodzin (zwiększonego lub zmniejszonego),
aby średni wymiar godzin zajęć nauczyciela w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał
obowiązkowemuwymiarowigodzin zajęć określonemu dla tego nauczyciela.

2. W przypadku szkół ponadgimnazjalnych, gdy w poszczególnych
okresach/semestrach roku szkolnego z powodu praktyk uczniowskich i wcześniejszego
zakończenia zajęć dydaktycznych w klasach maturalnych nauczyciel nie realizuje
obowiązkowego tygodniowego wymiaruzajęć, wprowadza się następujące ustalenia:

a) rozliczenie godzin następuje w cyklu tygodniowym na podstawie
przepracowanych godzin,
b) dyrektor szkoły zapewnia w tych okresach/semestrach pracę dydaktyczno-

wychowawczą m.in. w formie zastępstw doraźnych, udziału w przeprowadzaniu
egzaminów,
c) obniżenie tygodniowego wymiaru zajęć w w/w okresach/semestrach poniżej

obowiązującego wymiaru nie może spowodować zmniejszenia wynagrodzenia
zasadniczego.

3. W przypadku rozwiązania z nauczycielemstosunku pracy przed zakończeniem
roku szkolnego, na który został ustalony różny plan zajęć, rozliczenie z przydzielonychw
planie organizacyjnymzajęć następuje z datą ustania stosunku pracy, z tym że za wszystkie
przepracowane miesiące, bez względu na wymiar zrealizowanych zajęć, przysługuje
wynagrodzenie zasadnicze za obowiązkowy wymiar godzin zajęć, a także za
przepracowane w tym czasie godziny ponadwymiarowe.
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L.P. Stanowisko kierownicze wymiar obniżki tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć

1. D Y R E K T O R :

a) przedszkola

b) szkoły podstawowej

c) gimnazjum

d) szkoły ponadgimnazjalnej

e) zespołu szkół

f) specjalnego ośrodka
szkolno-wychowawczego

g) poradni
psychologiczno-pedagogicznej

g) młodzieżowego domu kultury

20

14

15

16

dla najwyższego etapu edukacyjnego,
wchodzącego w skład zespołu

16

14

14

Załącznik nr 2
do UchwałyNr XXX/622/13
RadyMiasta Gdyni
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

I. Przyjmuje się następujące kryteria rozmiaru obniżek obowiązującego
tygodniowego wymiaru godzin/zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz
innychnauczycielina stanowiskach kierowniczych:
- etap edukacyjny
- stopień złożoności struktury organizacyjnej;
- kwalifikacjedo zajmowaniastanowiska nauczyciela

II. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska dyrektorów
szkół/placówek, wicedyrektorom oraz innym nauczycielom na
stanowiskach kierowniczych, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar
zajęć określonyw art.42, ust.3 Karty Nauczycielao:
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2.

DYREKTOR
(posiadający kwalifikacje do zajmowania
stanowiska: pedagoga, psychologa,
wychowawcy świetlicy, bibliotekarza)

a) szkoły podstawowej

b) gimnazjum

c) szkoły ponadgimnazjalnej

d) zespołu szkół/placówek/specjalnego
ośrodka szkolno-wychowawczego

20 przy wymiarze24
22 przy wymiarze26
26 przy wymiarze30

21 przy wymiarze24
23 przy wymiarze26
27 przy wymiarze30

22 przy wymiarze24
28 przy wymiarze30

dla najwyższegoetapu edukacyjnego,
wchodzącegow skład zespołu

szkół/placówek stosownie do wysokości
obniżki uwzględniającejkwalifikacje

nauczyciela

3. WICEDYREKTOR o 3 godzinymniej od obniżki ustalonej
w pkt 1 i 2 dla dyrektora szkoły/placówki

4. K I E R OW N I K:

a) warsztatu szkolnego

b) szkolenia praktycznego

c) świetlicy szkolnej

d) internatu

e) sekcji w szkole muzycznej

f) działu w młodzieżowymdomu kultury

g) pracowni w młodzieżowymdomu kultury

15 przy wymiarze 18
19 przy wymiarze 22
21 przy wymiarze 24
27 przy wymiarze 30

13 przy wymiarze 18
17 przy wymiarze 22
19 przy wymiarze 24
25 przy wymiarze 30

14

20

4

8

2

III. Określone wyżej zasady odnoszą się również do nauczycieli zajmujących
stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te
stanowiska od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,w którym
zlecono nauczycielowizastępstwo.
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L.p. Stanowisko
Tygodniowa liczba
godzin obowiązkowego
wymiaru zajęć

1. Pedagodzy, psycholodzy,logopedzi 24

2. Nauczycieleprzedszkoli, oddziałów przedszkolnychw
szkołach podstawowych prowadzący zajęciaw grupach
mieszanych,obejmującychzarówno dzieci sześcioletnie
jak i dzieci innychgrup wiekowych

22

Załącznik nr 3
do UchwałyNr XXX/622/13
RadyMiasta Gdyni
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

I. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych
w art.42, ust.3 Karty Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie
zaocznej oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu
zaocznym.

II. 1. Obowiązkowywymiar godzin zajęć dydaktycznychnauczycielizatrudnionychw pełnym
wymiarzegodzin
w kształceniu zaocznym wynosi rocznie – 748 godzin.
2. Do obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w szkołach
dla dorosłych, kształcącychw systemiezaocznymoraz w placówkach edukacji niestacjonarnej
zalicza się:
a) godziny konsultacji,
b) godziny poprawiania oraz oceniania pisemnych prac semestralnych i egzaminacyjnych,
licząc poprawianie 3 prac za równoważną jednej godziny zajęć,
c) godziny nadzorowania semestralnych egzaminów pisemnychnie dłużej niż 2 godziny – za
jeden egzamin,
d) godziny przeprowadzania semestralnych egzaminów ustnych, jednakże nie dłużej niż 20
minut – za jeden egzamindla 1 ucznia,
3. Każda godzina zajęć wymienionychw pkt. II.2a faktycznie realizowanychw niedzielę liczy
się za 2 godziny zajęć.
4. Dla celów obliczenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznychprzez godzinę
ćwiczeń i konsultacji należy rozumieć jednostkę 45 minut, przez godzinę zajęć praktycznych –
jednostkę 55 minut, a przez godzinę pozostałych zajęć – 60 minut.
5. Rozliczenia godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze
godzin w szkołach kształcących w systemie zaocznym oraz placówkach edukacji
niestacjonarnejdokonuje się w każdym semestrze.
6. W okresie semestru nauczyciel obowiązany jest zrealizować połowę rocznego wymiaru
godzin zajęć; za podstawę rozliczenia przyjmuje się odbyte godziny zajęć, godziny
usprawiedliwionej nieobecności w pracy i godziny nie zrealizowane z przyczyn leżących po
stronie pracodawcy,według zapisów w dzienniku lekcyjnym.
7. Odbyte godziny zajęć wymienionych w pkt I.1 oraz godziny zajęć wynikające z planu
nauczania, lecz nie zrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, przekraczające
połowę rocznego wymiaru, są godzinamiponadwymiarowymi.
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