DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Elektronicznie podpisany przez:
2012.06.27 13:32:14

Kielce, dnia 27 czerwca 2012 r.

Lech Hamera

Poz. 1909
UCHWAŁA NR XVII/136/12
RADY GMINY W KRASOCINIE

Public key:

Data: 2012-06-27

z dnia 16 maja 2012 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych dla niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Kart Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin nauczycieli
zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Krasocin.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2-3 w związku z art. 91d ust.1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), Rada Gminy Krasocin uchwala, co następuje:
§ 1. Przepisy uchwały stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Krasocin.
§ 2. Określa się tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla
niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasocin.
§ 4. Z dniem 31 sierpnia 2012 r. traci moc Uchwała Nr XII/58/07 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 25
października 2007 r. w sprawie ustalenia pensum godzin dla pedagogów oraz nauczycieli – bibliotekarzy
zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Krasocin.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia - z mocą obowiązującą od 1 września 2012 r.

Przewodniczący Rady
Gminy
Jacek Włodarczyk
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/136/12
Rady Gminy w Krasocinie
z dnia 16 maja 2012 r.
Załącznik nr 1
Tygodniowy obowiązkowy wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla
niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Kart Nauczyciela
oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych
przez Gminę Krasocin.
§ 1. Określa się następujący tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla niektórych nauczycieli
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zatrudnionych
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krasocin:
1) nauczyciele prowadzący gimnastykę korekcyjną:
a) w szkołach: 18 godz.,
b) w przedszkolach: 20 godz.,
2) nauczyciele wspomagający w oddziałach integracyjnych:
a) w przedszkolach: 22 godz. – zatrudnieni w oddziałach realizujących obowiązkowe przygotowanie
sześciolatków, natomiast 25 godz. – w pozostałych,
b) w szkołach podstawowych i gimnazjach; 18 godz.,
3) nauczyciele prowadzący nauczanie indywidualne i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze: 18 godz.,
z wyjątkiem kl. „0”, gdzie wynosi on 22 godz.
4) pedagodzy szkolni : 20 godz.,
5) logopedzi : 20 godz.
6) nauczyciele przedszkola i oddziałów przedszkolnych prowadzący zajęcia w grupach mieszanych,
obejmujących dzieci sześcioletnie i pięcioletnie: 22 godz.
§ 2. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć (pensum) nauczyciela realizującego w ramach
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym pensum, ustala się
proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych.
2. Łączny wymiar tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć (pensum), o którym mowa w ustępie
1 oblicza się według następującego wzoru:
W= (x1+ x2+ … + xn) :(x1:y1+ x2:y2+ …+ xn:yn)
gdzie:
W – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych,
x1 ,x2 …xn – oznacza liczbę godzin zajęć przydzieloną nauczycielowi na danym stanowisku w arkuszu
organizacyjnym szkoły, przedszkola, gimnazjum,
y1 ,y2 …yn - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych wychowawczych
i opiekuńczych, określony dla danych stanowisk wymienionych w art., 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela
oraz w § 1.
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3. Wymiar, o którym mowa w ust. 1 przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że pomija się wielkość do 0,5
godz. a wielkość co najmniej 0,5 godz. zaokrągla się do pełnej godziny.
4. Wszystkie godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum, stanowią zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy
– Karta Nauczyciela, godziny ponadwymiarowe.

