UCHWAŁA NR XXVIII/276/2017
RADY GMINY BRZEŹNICA
z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz
ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1189) RADA GMINY BRZEŹNICA
UCHWALA, co następuje:
§ 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1189), zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Brzeźnica wg poniższej tabeli:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Stanowisko
pedagog
psycholog
logopeda
doradca zawodowy
nauczyciel wspomagający

Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin
25
25
25
25
25

§ 2. 1. Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk
o różnym tygodniowym wymiarze godzin tj. etat łączony, ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych
i opiekuńczych
według
następującego
wzoru:

2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1, oblicza się w ułamku dziesiętnym i zaokrągla do pełnych godzin w ten
sposób, że wielkość poniżej 0,50 pomija się, a wielkość co najmniej 0,50 i więcej podwyższa się do pełnej
godziny.
3. Wartość godziny ponadwymiarowej oblicza się wg stawki osobistego zaszeregowania danego
nauczyciela i ustalonego pensum.
4. Pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony ustala się indywidualnie dla każdego nauczyciela.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeźnica.
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§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVI/132/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga szkolnego, logopedy, psychologa oraz zasad
rozliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli oraz Uchwała Nr XVI/140/2008
Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad łączenia różnych wymiarów pensum
w ramach jednego etatu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2017 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kozioł
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