
UCHWALA NR XIV/90/2016
RADY GMINY OSTROWEK

z dnia 22 kwietnia 2016 r.

w sprawie ustalenia tygodniowego, obowia/kowego wymiaru godzin /aj^c psychologow,
pedagogow, logopedow, nauczycieli wspomagaj^cych ora/ nauczycicli rcalizujqcych w ramach

stosunku pracy obowiifzki okrcslonc dla stanowisk o roznym tygodniowym, obowiqzkowym
wymiarze godzin w placowkach oswiatowych prowadzonych prze/ < .mine Ostrowck

Napodstawic an. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzq.dzie gminnym (D/..U. z 2016
r. poz. 446) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karla nauczyciela
(Dz.U. z2014 r. poz. 191, z 2015 r. poz. 357, 1268, 1418) Rada Gminy Ostrowek uchwala, co nast^puje:

§ I. Ustala si? tygodniowy obowiqzkowy wymiar godzin zaj^c dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuhczych prowadzonych przez nauczycieli nicwymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela w
pclnym wymiarze godzin (pensum) dla:

1) psychologow - 20 godzin;

2) pedagogow - 20 godzin;

3) logopedow - 20 godzin;

4) nauczycieli wspomagajqcych - 20 godzin.

§2. 1. Dla nauczycieli realizuja^cych w ramach stosunku pracy obowiay.ki okreslonc dla stanowisk o
roznym tygodniowym obowia_zkowym wymiarze godzin, tygodniowy wymiar godzin okresla si? wedlug
wzoru: P = (gl + g2 + ....): (gl : pi + g2 : p2 + ....), gdzie:

1) P - pensum la^czone nauczyciela;

2) gl, g2 ... - tygodniowa ilosc godzin zaj?c przydzielona nauczyciclowi na danym stanowisku zgodnie z
arkuszem organizacyjnym;

3) pi , p2 ... - tygodniowy obowiay.kowy wymiar godzin zaj?c okreslony dla danych slanowisk.

2. Tygodniowy obowiqzkowy wymiar god/in zaj?c, wyliczony zgodnie z ust. 1 zaokra^la si? do
pelnych godzin w ten sposob, /e wielkosci do 0,5 godziny pomija sic, a co najmniej 0,5 godziny liczy si?
za pema. godzin?.

3. Godziny realizowane powyzcj tak ustalonego pensum stanowiq godziny ponadwymiarowe, zgodnie
z art. 35 ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela.

4. Wartosc godziny ponadwymiarowej oblicza si? wg stawki osobistego zaszcregowania danego
nauczyciela i ustalonego pensum.

§ 3. Wykonanie uchwaty powierza si? Wqjtowi Gminy Ostrowek.
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§4. Uchwata wchodzi w zycie po upiywie 14 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku Urz^dowym
Wojewodztwa Lodzkiego.

Przewodnicz^cy Rady
Gminy

Andrzej Wojcwoda
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