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UCHWAŁA Nr a32l Lxll l2ol4
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA

z dnia 28 maja 2OI4 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 237/XXV|/2009 Rady Miejskiej Sierpca z dnid 78 morca 2009r. W

sprowie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli niewymienionych w art. 42
ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 7982 - Karta Nauczycielo pracujqcych w szkołach i przedszkoloch
prowodzonych przez Miasto Sierpc oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiqzkowego wymiaru
zojęć nauczycieli prowadzqcych zajęcia o róźnym wymiarze obowiqzkowego wymiaru godzin zajęć.

Na podstawie art. 42 ust.7 pkt 3 i art. 91d ust. 1 ustowy z dnio 26 stycznio 1982r. - Karto Nouczyciela (jt.r DzU z

2o74t. paz. 191), art. 40 ust.7 ustawy z (1niq 8 morca 1990r o sqmorzqdzie gminnym (jt.:DzU z 2013r. poz. 594 z

późn' zm.) Rada Miejska sierpca uchwala, co następuje:

51'

w uchwqle Nr 231/xxvl/2009 Rady Mieiskiej sierpco z dnia 18 morco 2009 w sprawie tygodniowego
obowiqzkowego wymiqru godzin nouczycieli niewymienionych w qrt.42 ust.3 ustqwy z dniq 26 stycznio 7982r.

Kqrtq Nquczyciela pracujqcych w szkoloch i przedszkalach prowodzonych przez Miqsta sierpc oraz zqsqd
roz]iczonio tygodnioweqo obowiązkowego wymioru zojęć nouczycieli prowadzqcych zqjęCio o różnym wymiarze

obowiązkowego Wymiqru godzin zojęć wprowadza sję następujące ZmIany:

1)W s1. W tabeli wykreśla się punkty oznaczone kolejnymi liczbami porządkowymi 2, 4.

3) 52' przyjmuje następująCe brzmienie:
1.Tygodniowy oboWiązkoWy wymiar zajęć dydaktycŻnych, wychowawczych, opiekuńczych dIa

nauczyciela realizu'|ącego w ramach Stosunku pracy obowiązki określone d|a stanowisk o różnym

tygodniowym obowiązkowym Wymiarze godzin zajęć ustala dyrektor szkoły / przedszkola'

2, Wymiar godzin zajęĆ nauczyciela (W), zatrudnionego w pełnym Wymiarze, prowadzącego zajęcia o

różnym Wymiarze tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin Zajęć dydaktycznych,

wychowawczych, opiekuńczych usta|a się jako sumę ułamków dziesiętnych, z których każdy .jest

rezultatem dzielenia (z dokładnością do 0,01) liczby tygodnioWo przyznanych nauczycieloWi W

arkuszu organizacyjnym godzin tych zajęć (G1, Gr, G") przez obowiązujące odnośnie tego rodzaju

zajęć pensum (P1, Pr' P")

W=Gr; Pr + Gz : P2 + ..... + Gn : Pn

3' W sytuacj!, gdy iloraz G":P" daje ulamek Z większym rozwinięciem, niż dwa miejsca po przecinku -
5to5uje się zasadę zaokrąglenia W ten sposób, że przy Wartości te8o rozwinięcia większym Iub

równym 0,005 _ przyjmuje się zaokrąg|enie wzwyż, a przy rozwinięciU Wynoszącym mnie.j niż 0,005 _

w dół'
4' W przypadku, Bdy Wartość W =1 

_ nauczyciel realizuje pełen etat bez godzln ponadwym iarowych.

5' W przypadku, gdY Wartość W > 1 dyrektor szkoły / przedszkola ustala, czy nauczyciel będzie

realizował godZiny ponadWymiarowe' W ceIu określenia Ilczby godzin ponadwymla rowych

realizowanych przez nauczyciela, otrzymany w wyniku przeliczeń dokonanych zgodnie z zasadą

opisaną W pkt. 2 Wynik W, po odjęciu 1, na|eży przemnożyć przez pensum, W którym nauczyciel

będzie realizował godziny ponadwymiarowe' W przypadku, gdy na skUtek wyliczenia uzyskana

zostanie liczba nlecałkowita należy ją zaokrą8lić do liczby całkowitej W ten sposób, że Wartość

uiamkową do 0,5 pomija się, a co najmniej 0,5 iWięCej zaokrągla się do całej godziny'

2) W S 1. w tabeli pkt 7 kuie brzmie n ie:

Lp. stanoWisko-typ (rodzaj)szkoły/placówki Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego
wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych,
wYchowawczvch (obowiązkowe pensum)

7.

N a uCzyciel przedszkola / oddziału
przedszkolnego reaIiZujący zajęcia w grupie

dzieCi nieied norod nych pod względem
wiekowym, w sytuacji gdy liczba dzleci
sześcioletnich stanowi Więcej niż połowę
składu grupy'
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6' otrzymana W ten sposób wielkość stanowi liczbę godzin po nadwymia rowych realizowanych
tygodniowo przez nauczycieIa (w określonym pensum dydaktycznym)'

52'
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta sierpc.

63.
Uchwała wchodzi W życie po 14 dniach od ogłoszenia W Dzienniku Urzędowym Województwa
MazowieckieBo.
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