
Zał�cznik Nr  4 
do Uchwały Nr XV / 135 / 2007 
Rady Miasta Sandomierza 

                         z dnia 28 listopada 2007 roku  
 

Okre�laj�cy szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe oraz za godziny dora�nych zast�pstw.  
 

§ 1. 
 

Wynagrodzenie  za  jedn�  godzin�  ponadwymiarow�  nauczyciela, zgodnie  z art. 35, 
ust. 2 i 3 ustawy Karta Nauczyciela,  ustala si� dziel�c przyznan� nauczycielowi stawk� 
osobistego zaszeregowania ( ł�cznie z dodatkiem za warunki pracy, je�eli praca w tej 
godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniaj�cych do dodatku ) przez miesi�czn� 
liczb� godzin tygodniowego obowi�zkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zaj�� 
dydaktycznych, wychowawczych lub opieku�czych, realizowanych w ramach godzin 
ponadwymiarowych. 
 

§ 2.  
 

Wynagrodzenie  za  jedn�  godzin�  dora�nego  zast�pstwa,  zgodnie  z  art.  35, ust. 2a  
i 3 ustawy Karta Nauczyciela, ustala si� dziel�c przyznan� nauczycielowi  stawk� osobistego 
zaszeregowania ( ł�cznie z dodatkiem za warunki pracy, je�eli praca w tej godzinie została 
zrealizowana w warunkach uprawniaj�cych do dodatku ) przez miesi�czn� liczb� godzin 
tygodniowego obowi�zkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zaj�� dydaktycznych, 
wychowawczych  lub  opieku�czych,  realizowanych w zast�pstwie nieobecnego nauczyciela. 

 
§ 3. 

 
Miesi�czn� liczb� godzin obowi�zkowego lub realizowanego wymiaru godzin 

nauczyciela, o której mowa w § 1 i § 2 uzyskuje si� mno��c tygodniowy obowi�zkowy 
wymiar godzin przez  4,16 z zaokr�gleniem do pełnych godzin w ten sposób, �e czas zaj�� 
poni�ej 0,5 godziny pomija si�, a co najmniej 0,5 godziny liczy si� za pełn� godzin�. 
 

 § 4. 
 

Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w § 1 – 3 przysługuje za godziny 
faktycznie zrealizowane. 

 
 § 5. 
 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny dora�nych zast�pstw wypłaca 
si� z dołu, na zasadach okre�lonych w art. 39, ust. 4 Karty Nauczyciela.     

 
                                                            § 6. 
 
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny dora�nych zast�pstw s� 

wliczane do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku z funduszu 
ubezpiecze� społecznych. 
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                                                           § 7. 
 
Ustala si� nast�puj�cy sposób rozliczania godzin ponadwymiarowych w okresach 

tygodniowych: 
Przykład: 
Nauczyciel realizuje 24 godziny tygodniowo w wymiarze obowi�zkowym18 godzin, co oznacza, �e ma 

6 godzin ponadwymiarowych tygodniowo. Dzienny wymiar obowi�zkowy zaj�� wynosi 18 : 5 = 3,6 godzin. 
Liczba godzin w poszczególnych dniach tygodnia przedstawia si� przykładowo: 

 
 
     Dzie�             tygodnia 

              
poniedziałek 

           
wtorek 

         
�roda 

       
czwartek 

            
pi�tek 

Liczba   godzin     wynikaj�ca  
   z     przydziału     godzin 

        4     4    6      5     5 

Liczba     godzin    obowi�zkowych 
 

     3,6  3,6 3,6   3,6  3,6 

              Liczba           godzin          
              ponadwymiarowych 

     0,4  0,4 2,4   1,4  1,4 

 
Nauczyciel przebywał na zwolnieniu lekarskim we wtorek i w �rod�. 

Liczba godzin ponadwymiarowych tygodniowo  wynosi  6  godzin.   Nauczyciel  nie   przepracował   2,8  godzin  
( wtorek – 0,4 i �roda – 2,4 ), to liczba zrealizowanych godzin ponadwymiarowych wynosi w opisywanym 
tygodniu: 6 – 2,8 = 3,2 zaokr�glone do 3.  
 
                                                                     § 8. 
 
Do ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których 
przypadaj� dni usprawiedliwionej nieobecno�ci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne 
od pracy oraz w tygodniach, w których zaj�cia rozpoczynaj� si� lub ko�cz� w czasie trwania 
tygodnia lub te� nie odbywaj� si� z przyczyn le��cych po stronie pracodawcy, przyjmuje si� 
nast�puj�cy wzór obliczenia faktycznie zrealizowanych godzin ponadwymiarowych, za które 
przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu: 
 
                                                          G  –  N  =  F 
gdzie: 
G – oznacza tygodniow� liczb� godzin ponadwymiarowych,  przydzielonych   nauczycielowi. 
N – oznacza sum� nieprzepracowanych godzin ponadwymiarowych w danym tygodniu, przy 
czym �rednia dzienna liczba tych godzin stanowi ró�nic� pomi�dzy faktyczn� liczb� godzin 
przydzielonych nauczycielowi w danym dniu, a przypadaj�c� na ten dzie� �redni� liczb� 
godzin obowi�zkowego wymiaru czasu pracy tego nauczyciela, wynikaj�c� z art. 42 ust. 3 i 
ust. 7 Karty Nauczyciela. 
F – faktycznie zrealizowana liczba godzin ponadwymiarowych w danym tygodniu. 
 
                                                                      


