
UCHWAŁA RADY GMINY W WIŃSKU 

NR XLII/224/2009 

z dnia 8 kwietnia 2009 r. 

w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska 

pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli prowadzących gimnastykę 

korekcyjną w placówkach oświatowych, dla których organe prowadzącym jest 

Gmina Wińsko 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) w 

związku z art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Gminy w Wińsku 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska pedagogów, psychologów, logopedów oraz 

nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną w placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Wińsko. 

§ 2 

Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub 

opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą: 

a) Pedagog – 25 godzin, 

b) Psycholog – 25 godzin, 

c) Logopeda – 20 godzin, 

d) Nauczyciele prowadzący gimnastykę korekcyjną – 18 godzin. 

§ 3 

1) Obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone 

dla stanowiska o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustala się według 

przedmiotu, dla którego wymiar jest korzystniejszy, jeżeli nauczyciel naucza tego przedmiotu co 

najmniej w połowie obowiązkowego wymiaru. 

2) Obowiązkowy pełny wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych 

nauczycieli zobowiązanych do pracy w innej szkole w celu uzupełnienia obowiązkowego wymiaru zajęć 

dydaktycznych ustala się według zasad określonych w ust. 1. 

3) Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, realizujących różne wymiary zajęć w 

poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę należy określić średni wymiar godzin 

zajęć dla całego okresu zatrudnienia. 

§ 4 

W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, na który został 

ustalony różny plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych w planie organizacyjnym zajęć następuje z datą 

ustania stosunku pracy, z tym że za wszystkie przepracowane miesiące, bez względu na wymiar 

zrealizowanych zajęć przysługuje nauczycielowi prawo do wynagradzania zasadniczego za obowiązkowy 

tygodniowy wymiar godzin zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, a także za przepracowane 

w tym czasie godziny ponadwymiarowe. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr XXXI/186/2005 Rady Gminy w Wińsku z dnia 30 marca 2005 roku. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wińsko. 

 

 

 

 

 

 

 



§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

 

 PRZEWODNICZĄCA 

 RADY GMINY 

 ZOFIA BARANOWSKA 

 


