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 Przyczyny błędnego wyliczania godzin 
ponadwymiarowych nauczyciela na płachcie 

W aplikacji Arkusz godziny ponadwymiarowe na płachcie są domyślnie wyliczane jako iloczyn nadwyżki 
etatu przeliczeniowego nauczyciela ponad jeden oraz jego pensum bazowego.  

Jeżeli liczby godzin ponadwymiarowych na płachcie budzą wątpliwości, to warto zweryfikować popraw-
ność następujących ustawień w programie Arkusz:   

- w umowach nauczycielskich – ustawienie sposobu wyliczania etatu przeliczeniowego nauczy-
ciela, 

- w parametrach płachty – ustawienie opcji wydruku płachty.  

Ustawianie sposobu wyliczania etatu przeliczeniowego w umowie nauczyciela 

O sposobie wyliczania godzin ponadwymiarowych nauczyciela decyduje parametr Etat wg pensum 
umowy dostępny w danych podstawowych umowy nauczycielskiej.  

Jeśli parametr ten ustawimy na Tak, to program wylicza godziny ponadwymiarowe nauczyciela na pod-
stawie pensum określonego w umowie nauczycielskiej, jeśli ustawimy na Nie, to godziny ponadwymia-
rowe nauczyciela wyliczane są na podstawie pensum bazowych zajęć. 

Domyślnie parametr ten ustawiany jest na Nie. 

Aby zmienić parametr Etat wg pensum umowy dostępny, należy:  

1. Przejść do widoku Arkusz/ Pracownicy. 

2. W drzewie danych wybrać nauczyciela i przejść na kartę Umowy nauczycielskie. 
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3. W sekcji Dane podstawowe kliknąć przycisk Zmień i w oknie Edycja umowy nauczyciela w polu Etat 
wg pensum umowy ustawić właściwą wartość.  

 

4. Zaakceptować zmiany przyciskiem Zapisz. 

Przykład 

Nauczycielowi, który ma 9 godzin języka polskiego według pensum 18 oraz 20 godzin biblioteki według 
pensum 30 i którego tygodniowe pensum bazowe wynosi 21, program Arkusz wyliczy następujące liczby 
godzin ponadwymiarowych: 

- przy ustawieniu pozycji Nie w polu Etat wg pensum umowy: 
[(9/18 + 20/30 ) – 1]* 21 = 3,5 

- przy ustawieniu pozycji Tak w polu Etat wg pensum umowy:  
[(9/21 + 20/21) – 1]*21 = 8 

Tygodniowe pensum bazowe nauczyciela wynika z regulaminu JST. 

Parametry wydruku płachty a sposób wyliczania godzin ponadwymiarowych 

Na sposób wyliczania godzin wymiarowych na płachcie ma wpływ parametr Godziny ponadwymiarowe 
w przeliczeniu na pensum bazowe znajdujący się na liście parametrów wydruku. Domyślnie opcja ta jest 
zaznaczona i godziny ponadwymiarowe przeliczne są według pensum bazowego zajęć.  
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Jeżeli parametr ten nie jest zaznaczony, to godziny ponadwymiarowe na płachcie są liczone jako różnica 
między sumą godzin wynikających z przydziałów (niezależnie od ich pensum), a tygodniowym pensum 
bazowym nauczyciela (określonym w umowie).  

Zatem nauczyciel opisany w przykładzie powyżej będzie miał na płachcie wykazane następujące godziny 
ponadwymiarowe: 

• przy zaznaczonym parametrze Godziny ponadwymiarowe w przeliczeniu na pensum bazowe 
[(9/18 + 20/30 ) – 1]* 21 = 3,5 

• przy nie zaznaczonym parametrze Godziny ponadwymiarowe w przeliczeniu na pensum ba-
zowe 
(9 + 20) – 21 = 8. 

W aplikacji Arkusz godziny ponadwymiarowe na płachcie są domyślnie wyliczane jako iloczyn nadwyżki 
etatu przeliczeniowego nauczyciela ponad jeden oraz jego pensum bazowego.  

Jeżeli liczby godzin ponadwymiarowych na płachcie budzą wątpliwości, to warto zweryfikować popraw-
ność następujących ustawień w programie Arkusz:   

- w umowach nauczycielskich – ustawienie sposobu wyliczania etatu przeliczeniowego nauczy-
ciela, 

- w parametrach płachty – ustawienie opcji wydruku płachty.  

 


