
 
UCHWAŁA NR XXXVII/258/09 
RADY GMINY LUTOMIERSK 

z dnia 20 maja 2009 r. 
 
w sprawie: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lutomiersk, 
dla których ustalony plan zajęć jest róŜny w poszczególnych okresach roku szkolnego 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. 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 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r.  
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz. 1458 z 2009r Nr52, poz. 420) i art. 42 ust. 7 pkt.1w związku z art. 91d pkt1 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170,  
poz. 1218, Nr 220, poz. 600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689,  
Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr  191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r.  
Nr 145, poz. 917; Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572) i art. 19  
ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (tekst jednolity:  
Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, Nr 128, poz. 1405, Nr 100, poz. 1080; 2002r.  
Nr poz. 1146, Nr 153, poz. 1271, Nr 240, poz. 2052; z 2003. Nr 63, poz. 590, Nr 213,  
poz. 2081; z 2004r. Nr 240, poz. 2407, Z 2008 r. Nr 90, poz. 562) po uzyskaniu opinii 
związków zawodowych Rada Gminy Lutomiersk uchwała, co następuje: 

 
§ 1.1. Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć, dla którego ustalony 

tygodniowy plan zajęć w niektórych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lub przekracza ten wymiar, powinien w innych 
okresach danego roku szkolnego realizować taką liczbę godzin zajęć , aby średni tygodniowy 
wymiar zajęć w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał tygodniowemu obowiązkowemu 
wymiarowi godzin zajęć. 

2. Praca wykonywana zgodnie z zasadami rozliczania tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć, określonymi w ust. 1 nie jest pracą wykonywana w godzinach 
ponadwymiarowych.  

3. Dla nauczycieli, którym w planie organizacyjnym na dany semestr nauki 
przydzielono liczbę godzin zajęć przekraczającą tygodniowy wymiar godzin zajęć, godzinami 
ponadwymiarowymi, są godziny zajęć realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin zajęć, określony według zasad ustalonych w ust. 1.  
 

§ 2. 1. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć, realizującym róŜny 
tygodniowy wymiar zajęć w poszczególnych okresach semestru nauki, w umowie o pracę 
określa się średni wymiar godzin zajęć dla całego okresu odbywania zajęć dydaktycznych  
w okresie rozliczeniowym. 

2. Dla nauczycieli, których mowa w ust. 1, okresem rozliczeniowym jest semestr 
nauki. 
 

§ 3. Traci moc uchwała Rady gminy Lutomiersk Nr XVIII/179/2000 z dnia 6 czerwca 
2000r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest róŜny w poszczególnych 



okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniŜek dotyczących osób 
pełniących w szkole stanowiska kierownicze. 
 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutomiersk. 
 

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego. 


