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Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 29 sierpnia 20'16r.

w sprawie tygodniowego obowiqzkowego wymiaru godzin zajg6 niekt6rych nauczycieli

zatrudnionych w szkolach i plac6wkach prowadzonych pzez Gmine Pietrowice Wielkie oraz

zasad zaliczania do obowiqzkowego wymiaru zajg6, nauczyciela prowadzqcego peedmioty w

162nym wymiarze godzin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (1.j. Oz. U. Z
2016, poz. 446) w zwiqzku z art. 42 ust. 7 pkt 3 oraz art. 91d pkt'1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -
Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 22014, poz. 191), na wniosek Wojta Gminy

Rada Gminy Pietrowice Wielkie
uchwala

s2
1. Ustala siQ tygodniowy wymiar godzin zajQe da nauczycieli realizujacych w ramach stosunku pracy

obowiazki okreslone dla stanowisk o r62nym tygodniowym obowiqzkowym wymiarze godzin

wedlug wzoru:

W=(xi+...+xn):[(xl :y1)+...+(xn:yn)]

W - oznacza tygodniowy obowiEzkowy wymiar godzin zajQc nauczyciela

lp Stanowisko Tygodniowa liczna godzin obowiqzkowego

wymiaru godzin zajgc

1 Pedaqoq

2 Psycholog

3 Logopeda, surdopedagog, tyflopedagog,

oliqofrenopedaqoq

4 Doradca zawodowy

5 Nauczyciel prowadzacy zajecia

terapeutyczne, rewalidacvino-wychowawcze

6 Nauczyciel prowadzqcy zajecia gimnastyki

korekcyinei
24

7 Nauczyciel wspomaqaiacV 30

8 Nauczyciele przedszkoli i oddzial6w
przedszkolnych prowadzqcy zajqcia w

grupach mieszanych obejmujqcych dzieci 6-

letnie i mlodsze

22

sl
Tygodniowy obowiEzkowy wymiar godzin zajQi z zakresu pomocy pedagogicznej, logopedycznej,

terapeutycznej i rewalidaey.ino-wychowawczej prowadzonych bezpoSrednio z dzieAmi i mlodzie2E

pzez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r - Karta

Nauczyciela okresla ponizsza tabelka:
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X1, ..., Xn - oZrldcZa liczbg godzin poszczegOlnych stanowisk przydzielonq nauczycielowi w arkuszu

organizacji szko{y,

yr, ..., yn - oznacza tygodniowE liczbQ godzin obowiqzkowego wymiaru zajqe dydaktycznych,

wychowawczych, opiekunczych okre6lony dla danych stanowisk.

2. Wymiar, o kt6rym mowa w S 2 ust. '1 niniejszej uchwaly pzyjmuje siq w pelnych godzinach tak,

2e godzin? do 0,49 pomua siQ a co najmniej 0,5 godziny przyjmuje siQ za pelnq godzine.

3. Wszystkie godziny ponad wymlar ustalony w ninie.jszej uchwale stanowiq dla nauczyciela godziny

ponadwymiarowe.
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Wykonanie uchwaly powierza siQ Wojtowi Gminy Pietrowice Wielkre
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Tracq moc uchwaly:

1. Nr )qlv/268/2004 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 28 grudnia 2004r w sprawie okreslenia

tygodniowego obowiqzkowego wymiaru godzin zaje6 nauczycieli oraz okreslenia wymiaru

zatrudnienia dla nauczycieli realizujqcych w ramach stosunku pracy obowiazki okreslone dla

stanowisk o r62nym tygodniowym obowiqzkowym wymiaze godzin nauczycieli zatrudnionych w

plac6wkach oswiatowych z terenu Gminy Pietrowice Wielkie,

2. Nr VlU98/2007 Rady Gminy Pietrowice Welkie z dnia 10 sierpnia 2007r w sprawie okreslenia

tygodniowego obowiEzkowego wymiaru godzin zajQC nauczycieli
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Uchwale oglasza siQ w Dzienniku UzQdowym Wojew6dztwa Slqskiego

s6
Uchwala wchodzi w zycie z dniem 1 wzesnra 2016 r.
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