
Załącznik
do Uchwały Nr 516/XXVII/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 czerwca 2004 roku

Zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, 
dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

§ 1
1. Zasady  rozliczania  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  i  stosuje  się  do  nauczycieli  szkół  i

placówek opiekuńczo  –  wychowawczych,  dla  których ustalony plan zajęć  wynikający z  planów nauczania  lub
organizacji pracy placówek opiekuńczo - wychowawczych jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego i
spowodowany jest:

1) odbywaniem praktyk zawodowych przez uczniów szkół zawodowych,
2) wcześniejszym zakończeniem zajęć w ostatnich klasach szkół,
3) przerwami w pracy placówek opiekuńczo - wychowawczych dłuższymi niż 2 tygodnie,
4) różną liczbą godzin w poszczególnych semestrach, wynikającą z planu nauczania.

2. Ilekroć w dalszej  treści  Zasad jest  mowa o średnim wymiarze zajęć  należy przez  to rozumieć średnią ważoną
tygodniową liczbę godzin zajęć obliczaną według poniższego wzoru:

                                                                                      i =n

SWZ = Σ Lti * Lgi / Lt = Lg / Lt
                                                                                        i=1
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
SWZ – średni wymiar zajęć;
i – numer porządkowy okresu czasu, w którym liczba godzin zajęć jest stała i wynosi Lgi; 
n – liczbę okresów zatrudnienia o różnej liczbie godzin zajęć;
Lti – liczbę tygodni, w których liczba godzin zajęć wynosi Lgi;
Lgi – liczbę godzin zajęć w okresie o numerze porządkowym i;
Lg – całkowita liczba godzin zajęć w czasie roku szkolnego lub w okresie zatrudnienia nauczyciela;
Lt – liczba tygodni zajęć w czasie roku szkolnego równa:

1)  38 - dla placówek, w których organizacji pracy przewidziano ferie szkolne;
2)  45 - dla placówek, w których organizacji pracy nie przewidziano ferii szkolnych.
3)  liczbie tygodni zatrudnienia nauczycieli, z którymi zawarto umowy o pracę na czas określony, krótszy niż rok

szkolny.
3. Obliczony w powyższy sposób iloraz:

1) zaokrągla się z dokładnością do jednej dziesiątej zgodnie z regułami zaokrąglania dla potrzeb określonych
w  § 2 ust. 2;

2) podaje się w postaci ułamka zwykłego dla potrzeb określonych w § 3.

§ 2
1. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć,  dla których plan zajęć wynikający z programu nauczania, w

pewnych okresach  roku  szkolnego  nie  wyczerpuje  obowiązującego  wymiaru  godzin  zajęć  dydaktycznych  lub
przekracza  ten  wymiar,  zobowiązani  są  do  realizowania  w innych  okresach  roku  szkolnego  takiego  wymiaru
tygodniowej liczby zajęć (zwiększonego lub zmniejszonego), aby średni wymiar zajęć w ciągu roku szkolnego nie
był niższy od obowiązkowego wymiaru godzin, zgodnie z art. 42 ust. 3  lub art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela.

2. Dla  nauczycieli,  którym  w  arkuszu  organizacyjnym  na  dany  rok  szkolny  przydzielono  liczbę  godzin  zajęć
przekraczającą  obowiązkowy wymiar  zajęć  -  godzinami ponadwymiarowymi są  zrealizowane godziny zajęć  w
tygodniowej liczbie równej różnicy średniego wymiaru zajęć i wymiaru określonego zgodnie z art. 42 ust. 3 lub art.
42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela.

§ 3
Dla  nauczycieli  zatrudnionych w niepełnym wymiarze  zajęć,  realizujących  różny wymiar  zajęć  w poszczególnych
okresach roku szkolnego, w umowie o pracę określa się średni wymiar zajęć z całego okresu zatrudnienia.

§ 4

Umowy o pracę na czas  określony,  krótszy niż rok szkolny z nauczycielami,  o  których mowa w §1  ust.  1  należy
zawierać wyłącznie w taki sposób, aby termin rozpoczęcia i zakończenia świadczenia pracy był określony datą.

§ 5
Rozkład  zajęć,  ustalony  według  powyższych  zasad  dla  każdego  nauczyciela,  powinien  być  określony  w arkuszu
organizacyjnym szkoły na dany rok szkolny.


