
UCHWAŁA NR OG-BR.0007.7.35.2014
RADY GMINY GASZOWICE

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku 
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz pedagogów, 

psychologów, logopedów, doradców zawodowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., 
poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. 
Dz. U. z 2014 r., poz. 191), po konsultacji przeprowadzonej zgodnie z uchwałą Nr L/244/10 Rady Gminy 
Gaszowice z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności 
pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów 
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i po zaopiniowaniu 
przez zakładowe organizacje związkowe - Oddział ZNP w Gaszowicach i MOZ NSZZ "Solidarność" w Rybniku

NA WNIOSEK WÓJTA GMINY
RADA GMINY GASZOWICE

uchwala, co następuje:

§ 1. Łączenie stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć w ramach etatu jest 
dopuszczalne tylko w przypadku braku możliwości zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć w ramach 
jednego pensum oraz pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji.

§ 2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla nauczycieli szkół realizujących w ramach stosunku pracy 
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustala się 
proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela godzin zajęć nastepująco:

1) należy zsumować liczbę godzin zajęć realizowaną na stanowiskach o różnym tygodniowym obowiązkowym 
wymiarze godzin zajęć i podzielić przez wymiar etatu łączonego, wynikający z sumy etatów na tych 
stanowiskach.

2) w razie uzyskania w wyniku obliczeń, zgodnie z pkt 1 niepełnej liczby godzin, wymiar wynoszący do 0,5 
godziny pomija się, a wymiar wynoszący co najmniej 0,5 godziny przyjmuje się za pełną godzinę.

3) godziny realizowane powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, ustalonego zgodnie z pkt 
1 i 2 są godzinami ponadwymiarowymi.

§ 3. Ustala się obowiązkowy wymiar godzin dla nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców 
zawodowych, który wynosi 25 godzin.

§ 4. Traci moc uchwała NR OG-BR.0007.5.29.2012 Rady Gminy Gaszowice z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie: 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku 
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz 
pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

 Przewodniczący Rady

mgr inż. Piotr Górecki
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