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Trochę arytmetyki
Ola dostała od mamy piękną, dużą brzos−
kwinię i 20 wiśni. Jej brat Jaś dostał 4
brzoskwinie, ale za to tylko 17 wiśni. Czy
mama sprawiedliwie podzieliła owoce
pomiędzy dzieci?

To pozornie trywialne zadanie mogło−
by się pojawić na lekcji matematyki w pier−
wszej klasie szkoły podstawowej. Jak je
rozwiązać ? To bardzo proste:
liczba owoców Oli = 1+20=21,
liczba owoców Jasia = 4+17=21.

Oboje dostali zatem po tyle samo, czy−
li po 21 owoców. Czy jednak 21 zawsze jest
równe 21? I tak, i nie. Dla każdego jest bo−
wiem jasne, że Jaś dostał więcej. Czy zatem
ma jakikolwiek sens sumowanie liczb
owoców, jakie otrzymało każde z dzieci?
Chyba nie. Należałoby je raczej zważyć lub
ocenić, ile miejsca zajmą w koszyku.

EN−3 należy podać liczbę realizowanych
w szkole nadgodzin. Jak je wyliczyć? Wy−
daje się, że to  bardzo proste – wystarczy
dodać do siebie nadgodziny poszczegól−
nych nauczycieli. Sęk w tym, że niektóre
z nich przypominają występujące w przed−
stawionym zadaniu brzoskwinie (najle−
piej płatne godziny realizowane według
pensum 18−godzinnego), inne śliwki (np.
godziny nauczyciela praktycznej nauki
zawodu, płatne według stawki obliczonej
na podstawie 22−godzinnego pensum),
inne w końcu podobne są do wiśni (nad−
godziny bibliotekarza, mającego najwyż−
sze, 30−godzinne pensum). Jeśli jeszcze
skomplikujemy sytuację i odniesiemy na−
sze rozważania do zespołu szkół, gdzie
niektórzy nauczyciele prowadzą zajęcia
zarówno w szkole dziennej, jak i zaocznej
(tam zajęcia rozlicza się według pensum
rocznego), to szybko okaże się, że wcale
niełatwo udzielić rozsądnej odpowiedzi
na pytanie o liczbę nadgodzin w szkole,
a nawet o liczbę nadgodzin konkretnego
nauczyciela.

Jak „ważyć” godziny?
Z opisanym problemem zetknęliśmy się
podczas prac nad programem ARKUSZ
ORGANIZACYJNY 2000. Jak wyznaczyć
liczbę nadgodzin osoby prowadzącej za−
jęcia według różnych pensów? Liczba
godzin ponadwymiarowych, jak sama
nazwa wskazuje, musi być odniesiona do
jakiegoś konkretnego wymiaru. Godziny
ponadwymiarowe nauczyciela trzeba
zatem liczyć względem jego osobistego
pensum, niezależnie od „wagi” godzin
zajęć, które prowadzi. Jeśli już ustalimy
osobiste pensum nauczyciela, to wszyst−
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kie przydzielone mu godziny zajęć trzeba
mierzyć tą samą miarą (w przykładzie przy−
toczonym na  początku tego artykułu
byłaby nią waga owoców). Taką sensow−
ną wspólną miarą dla godzin zajęć nau−
czyciela może być ich wartość wyrażona
jako część etatu. I tak, na przykład, 18 go−
dzin języka polskiego wyrażone według
18−godzinnego nominalnego pensum nau−
czyciela języka polskiego ma wartość 1,0
etatu, a 18 godzin zajęć w bibliotece wy−
rażone według 30−godzinnego pensum
bibliotekarza stanowi tylko 0,6 (=18/30)
etatu. Natomiast przeliczona na etat war−
tość 8 godzin języka polskiego i 20 godzin
zajęć w bibliotece wynosiłaby
8/18+20/30=4/9+6/9=1 i 1/9 etatu.

Nauczyciel mający taki przydział obo−
wiązków miałby zatem 1/9 etatu ponad
pełny wymiar. Jeśli jego osobiste pensum,
odpowiadające temu pełnemu etatowi,
wynosiłoby 18 godzin, to liczba jego nad−
godzin byłaby równa 1/9x18=2 godziny.
Ten sam nauczyciel miałby jednak
1/9x30=3,33 nadgodziny, gdybyśmy
przypisali mu osobiste pensum równe
30 godzinom.

Wydaje się, że powyższy sposób wa−
żenia godzin wymiarem etatu jest jedy−
nym rozsądnym rozwiązaniem. Gdyby bo−
wiem godziny po prostu do siebie doda−
wać, to nauczyciel z omawianego wyżej
przykładu miałby ich w sumie 28. Odnie−
sienie tego do pensum 18−godzinnego
dałoby 10 nadgodzin, natomiast przy
pensum 30−godzinnym musielibyśmy go
uznać za niepełnozatrudnionego.

Jak zatem widać, liczba nadgodzin
(jeśli koniecznie chcemy ją określać) w pew−
nych sytuacjach może, a nawet musi być
wyrażona liczbą ułamkową – czyż nie wy−
godniej jednak poprzestać wówczas na
stwierdzeniu, że nauczyciel ma określony
wymiar etatu?

W opisany wyżej sposób obliczane są
nadgodziny nauczycieli w programie
ARKUSZ ORGANIZACYJNY 2000. Aby
uniknąć mogących się tu pojawić nieporo−
zumień, dodatkowo umożliwiliśmy druko−
wanie zarówno liczb nadgodzin, jak i wymia−
rów etatów poszczególnych nauczycieli.

Absurdy
„korzystnego
pensum”

Czas przyjąć wspólną
miarę dla godzin zajęć
ponadwymiarowych
pojedynczego
nauczyciela − może nią
być wyrażona ułamkowo
część jego etatu

Odrębnym zagadnieniem
jest problem tzw. korzystnego
pensum. Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 18 czerwca 1997 r. (Dz. U.
Nr 67, poz. 425) stanowi:

§ 4. 1. Obowiązkowy wymiar
godzin zajęć dydaktycznych nau−
czyciela zatrudnionego w pełnym
wymiarze, prowadzącego zajęcia
z przedmiotów o różnym wymiarze
godzin, ustala się według przedmiotu,
dla którego wymiar jest korzystniejszy,
jeżeli nauczyciel naucza tego przedmio−
tu co najmniej w połowie obowiązko−
wego wymiaru.

W świetle tego przepisu rozważmy
dwa przykłady:

1. Nauczyciel szkoły zawodowej pro−
wadzi tygodniowo 9 godzin zajęć teore−
tycznych według pensum 18−godzinnego
i 9 godzin zajęć praktycznych według pen−
sum 22−godzinnego. Ponieważ 9 stanowi
połowę 18, jego pensum – zgodnie z po−
wyższym przepisem –  wynosiłoby 18 go−
dzin. Zatem, mając w sumie 18 godzin za−
jęć, byłby on nauczycielem pełnozatrud−
nionym, nie mającym nadgodzin.

2. Inny nauczyciel tej samej szkoły ma
tylko 8 godzin zajęć teoretycznych według
pensum 18−godzinnego i 12 godzin zajęć
praktycznych według pensum 22−godzin−
nego. W sumie ma ich więc 20. Zgodnie
z przytoczonym przepisem nie można
uznać, że jego pensum tygodniowe wyno−
si 18 godzin. Nie ma też żadnych podstaw,
aby uznać, że jego pensum wynosi 22
godziny (wymiar 22−godzinny nie jest ko−
rzystniejszy niż 18−godzinny). Jak więc
ustalić jego obowiązkowy wymiar go−
dzin? Gdyby przyjąć proponowane wyra−
żanie godzin w częściach etatu, byłby on
zatrudniony w niepełnym wymiarze
(8/18+12/22=44/99+54/99=98/99 etatu).

Otrzymane wyniki, aczkolwiek zgo−
dne z prawem, są dość absurdalne. Jest
bowiem  sprawą oczywistą, że 20 godzin
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nauczyciela z drugiego przykładu stanowi
większe obciążenie niż 18 godzin nauczy−
ciela z przykładu pierwszego.

Aby być w zgodzie z prawem, uwzględ−
niliśmy w naszym programie ten nie do
końca jednoznaczny  przepis i można się
na nim opierać podczas wyliczania wymia−
rów etatów nauczycieli (a następnie liczb
nadgodzin) przez ARKUSZ ORGANIZA−
CYJNY 2000. Należy w tym celu w zaawan−
sowanych opcjach wydruku zaznaczyć
pozycję „korzystne pensum”.

kwestia precyzyjnego określania wymia−
ru etatu nauczyciela. To zaś jest zagadnie−
niem wcale niemałej wagi, a jego rozwią−
zanie okazuje się coraz trudniejsze. Kło−
pot polega na tym, że coraz częściej w pla−
nach nauczania zaczynają się pojawiać
liczby godzin wyrażane w skali roku. Po
części jest tak nawet w wypadku godzin
określanych zasadniczo w skali tygodnia.
Mam na myśli np. lekcje w klasach matu−
ralnych, które, jak wiadomo, nie są pro−
wadzone do końca roku szkolnego. Na
taką okoliczność Karta Nauczyciela sta−
nowi, że:

Nauczyciel, dla którego ustalony
plan zajęć w pewnych okresach roku
szkolnego nauki nie wyczerpuje obo−
wiązującego tego nauczyciela tygo−
dniowego wymiaru godzin zajęć dydak−
tycznych, powinien nauczać w odpo−
wiednio większej liczbie godzin w innych
okresach danego roku szkolnego. Pra−
ca wykonywana zgodnie z tak ustalo−
nym planem zajęć nie jest pracą w go−
dzinach ponadwymiarowych.

Najpiękniejsze jest tu sformułowanie
„w odpowiednio większej”. Cóż w tym
miejscu znaczy „odpowiednio” – tego na−
leży się domyślić samemu. Kto próbował
już rozwiązać ten problem, ten wie, że nie
jest to takie proste, a na pewno nie jedno−
znaczne (m.in. z powodu niejednoznacz−
ności określenia liczby tygodni nauki
w roku).

Czy można sobie z tym poradzić, uni−
kając wymienionych kłopotów? Tak –
należałoby jednak wprowadzić dość rewo−
lucyjną zmianę w oświatowych przepi−
sach, polegającą na zrezygnowaniu z ty−
godniowego obowiązkowego wymiaru
godzin dydaktycznych  nauczyciela i za−
stąpieniu go pensum rocznym. To zaś wy−
maga niemałej woli i odwagi politycznej
dość szerokiego kręgu zainteresowanych.

Szkoda tylko, że paradoksy czystej
arytmetyki dają znać o sobie nie tylko
w historyjkach o dodawaniu do siebie
owoców, ale są obecne w całkiem realnym
świecie, gdzie zajmują się nimi na po−
ważnie zupełnie dorośli ludzie, nie za−
wsze mając owe historyjki w pamięci.

W celach
sprawozdawczych,

zarówno w skali szkoły,
gminy, powiatu,

jak i w skali kraju,
wskazane byłoby

operowanie różnicą
pomiędzy sumą etatów

nauczycieli
pełnozatrudnionych

a liczbą tych nauczycieli

Czy to wszystko musi być tak
skomplikowane?
Jak starałem się pokazać, zagadnienie usta−
lania liczby nadgodzin może być w szcze−
gólnych sytuacjach niezwykle skompliko−
wane. Czy musi tak być? Zgodnie z obo−
wiązującymi przepisami niestety tak. To
zabawne, ale łatwo można pokazać, że py−
tanie o liczbę nadgodzin jest tak naprawdę
pytaniem zupełnie nieistotnym. Z punktu
widzenia oświatowej sprawozdawczości
ważna powinna być bowiem jedynie róż−
nica pomiędzy liczbą wynikającą z sumo−
wania całych etatów i części ułamkowych
etatów nauczycieli pełnozatrudnionych
a liczbą tych nauczycieli. Proponuję za−
tem zamiast zastanawiać się nad odpo−
wiedzią na głupie pytania, przestać je
zadawać.

Powyższy postulat nie rozwiązuje nie−
stety problemu do końca. Pozostaje nadal
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