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Jak od roku 2018/19 opisywać w arkuszu nauczycieli, którzy 

realizują obowiązki o różnym tygodniowym wymiarze godzin?  

Od 1 września 2018 roku w Karcie Nauczyciela będzie obowiązywał ust. 5c artykułu 42 określający, w jaki 
sposób należy ustalać obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin nauczycieli realizujących obowiązki o róż-
nym pensum. Przepis ten mówi, że: 

Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o róż-
nym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin zajęć ustala się jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów rea-
lizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy czym wynik 
zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej 
pół godziny liczy się za pełną godzinę. Godziny wyliczone ponad ten wymiar stanowią godziny 
ponadwymiarowe. 

Przepis ten zatem jednoznacznie określa sposób wyznaczania tygodniowego pensum bazowego nauczy-
ciela, który realizuje obowiązki o różnym pensum.  

Wyznaczony w ten sposób tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczyciela bywa potocznie na-
zywany pensum uśrednionym. 

W poradzie pokazujemy, jak moduł Arkusz wspiera użytkownika przy wyznaczaniu i wprowadzaniu do 
umowy tygodniowego pensum bazowego nauczycieli realizujących obowiązki o różnym tygodniowym 
wymiarze godzin, wyliczonego zgodnie z cytowanym przepisem. Pokazujemy również, co należy zrobić, 
aby program poprawnie wyliczał etaty takich nauczycieli.   

Prezentacja tygodniowego pensum bazowego nauczycieli w umowach  

1. W module Arkusz otwórz arkusz, w którym zostały opisane obowiązki nauczycieli.  

2. Wyświetl umowę dowolnego nauczyciela. 

 Przejdź do widoku Arkusz/ Pracownicy. 

 Wybierz nauczyciela w drzewie danych. 

 Przejdź na kartę Umowy nauczycielskie. 

3. W sekcji Dane podstawowe kliknij przycisk Zmień.  

4. W oknie Edycja umowy nauczyciela zwróć uwagę na wiersz Tygodniowe pensum bazowe.  

Sigma – moduł Arkusz 
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Znajdują się w nim dwa pola. W pierwszym polu, edycyjnym, wyświetla się wprowadzone pensum 
bazowe nauczyciela. W drugim polu, nieedycyjnym, wyświetla się wartość tygodniowego pensum 
nauczyciela wyznaczona na podstawie jego przydziałów, według wzoru określonego w art. 42, ust. 5c 
Karty Nauczyciela.  

Jeśli pensum bazowe nauczyciela i pensa przydzielonych mu zajęć/obowiązków są takie same, to 
wartości w obydwu polach są identyczne. 

Jeśli nauczyciel ma przydzielone obowiązki o różnych tygodniowych wymiarach godzin, to wartości 
w obu polach będą się różnić. 

Może zdarzyć się sytuacja, że pensum wyznaczone na podstawie przydziałów po zaokrągleniu będzie 
miało taką samą wartość jak pensum wprowadzone w pierwszym polu.  

5. Zamknij okno, klikając przycisk Anuluj.  

Uzupełnianie danych w umowie nauczyciela realizującego obowiązki o różnym 
tygodniowym wymiarze godzin  

1. W widoku Arkusz/ Pracownicy w drzewie danych wybierz nauczyciela, który ma przydzielone obowiąz-
ki o różnym tygodniowym wymiarze godzin, np. zajęcia dydaktyczne o pensum 18, zajęcia świetlico-
we o pensum 26, obowiązki bibliotekarza o pensum 30. 
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2. Przejdź na kartę Umowy nauczycielskie i w sekcji Dane podstawowe kliknij przycisk Zmień.  

3. W oknie Edycja umowy nauczyciela, w wierszu Tygodniowe pensum bazowe, w drugim polu odczytaj, ile 
wynosi pensum bazowe nauczyciela, wyliczone na podstawie jego przydziałów. 

 

4. Wprowadź wyliczoną wartość do pierwszego pola. Możesz skorzystać z przycisku , który 
kopiuje wartość z drugiego pola (nieedycyjnego) do pola pierwszego.    

5. W polu Etat wg pensum umowy ustaw pozycję Tak, aby etat nauczyciela był wyliczany na podstawie 
pensum bazowego nauczyciela (czyli jako iloraz sumy godzin nauczyciela przez pensum wprowadzone 
do umowy). 

 

Jeśli w polu Etat wg pensum umowy pozostawimy pozycję Nie, to etat nauczyciela będzie wyliczany na 
podstawie jego przydziałów, tj. z uwzględnieniem pensów realizowanych zajęć/ obowiązków.  

6. Kliknij przycisk Zapisz. 
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Algorytm wyznaczania pensum dla umowy na podstawie przydziałów 

1. Przydziały nauczyciela grupowane są według pensum tytułów płatności. 

W obliczeniach nie są uwzględniane przydziały inaczej płatne, które zerują etat oraz przydziały ozna-
czone jako KN.  

2. W ramach każdej grupy wyliczana jest suma liczb godzin nauczycielskich, a następnie etat cząstkowy 
poprzez podzielenie tej sumy przez pensum tytułu płatności. 

3. Wyliczone etaty cząstkowe są sumowane.  

4. Obliczany jest iloraz sumy wszystkich godzin nauczyciela przez sumę etatów cząstkowych. Wynik za-
okrąglany jest do pełnych godzin, przy czym części dziesiętne mniejsze lub równe 0,5 są pomijane, 
a większe niż 0,5 – traktowane są jako pełna godzina. 

Stosując przedstawiony algorytm, wyliczymy uśrednione pensum nauczyciela, który ma przydzielone: 

- 16 godzin zajęć dydaktycznych (pensum 18), 

- 8 godzin biblioteki (pensum 30), 

- 10 godzin świetlicy (pensum 26). 
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Etaty cząstkowe: 

- dla pensum 18:  16/18 

- dla pensum 30: 8/30 

- dla pensum 26: 10/26 

Pensum uśrednione: 

 

Jeśli w umowie nauczyciela włączymy wyliczanie etatu według pensum umowy (tj. w polu Etat wg pensum 

umowy ustawimy pozycję Tak), to etat nauczyciela zostanie wyliczony w następujący sposób: 

 

Jeśli w umowie nauczyciela w polu Etat wg pensum umowy pozostawimy pozycję Nie, to etat nauczyciela 
zostanie wyliczony w następujący sposób: 

 

Zalecamy wykonywanie obliczeń na kalkulatorze bez zaokrąglania wyników cząstkowych. Zaokrą-
glamy dopiero wynik końcowy.  

Kontrola poprawności danych w umowie nauczycielskiej 

Dla arkuszy opracowywanych na rok szkolny 2018/19 lub późniejszy w raporcie Kontrola poprawności wy-
kazywane są sytuacje, gdy: 

- nauczyciel ma przypisane przydziały według jednego pensum, a w jego umowie w polu Etat wg 

pensum umowy ustawiono pozycję Tak,  

- nauczyciel ma przypisane przydziały według różnego pensum, a w jego umowie w polu Etat wg 

pensum umowy ustawiono pozycję Nie, 

- wartość tygodniowego pensum bazowego nauczyciela różni się od wartości pensum wyzna-
czonego na podstawie przydziałów,  

Aby przygotować raport: 

1. Na wstążce Arkusz kliknij przycisk Raporty.  

2. W drzewie danych wybierz gałąź Kontrola poprawności.  

3. Ustal parametry raportu i kliknij przycisk Generuj raport. 
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4. Poczekaj, aż raport zostanie przygotowany (w panelu Pobieranie przygotowanych plików), otwórz go 
i zapoznaj się z uwagami zgłaszanymi przez program. 

 


