
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/115/16 

RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH 

z dnia 28 kwietnia 2016 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, pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolu,  

dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kowary 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  

z 2016 r., poz. 446), art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.), Rada Miejska w Kowarach, uchwala co następuje: 

§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  

dla pedagoga, psychologa i logopedy ustala się następująco: 

Stanowisko Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin 

Pedagog 26 

Psycholog 26 

Logopeda 26 

§ 2. Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 

tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, określa się nowy tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 

jako sumę przydzielonych nauczycielowi godzin podzieloną przez sumę przydzielonych mu części etatów  

w ramach poszczególnych wymiarów. 

§ 3. Wyliczony wymiar godzin zaokrągla się do pełnej godziny w ten sposób, że wielkości wynoszące  

do 0,49 godziny pomija się a wynoszące  0,50 i więcej  zaokrągla się do pełnej godziny. 

§ 4. Godziny realizowane powyżej pensum określonego w § 2 stanowią godziny ponadwymiarowe. 

§ 5. Wartość godziny ponadwymiarowej oblicza się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary. 

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

Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2016 r. 

Przewodniczący Rady: 

A. Machnica 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 6 maja 2016 r.

Poz. 2313
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