
 

 

UCHWAŁA NR XLII/298/17 

RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH 

z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

w sprawie rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów 

i wicedyrektorów, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, 

psychologów, logopedów, socjoterapeutów, nauczycieli wspomagających, doradców zawodowych i innych 

specjalistów zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz ustalenia tygodniowego pensum  

dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 

tygodniowym wymiarze godzin, prowadzonych przez Gminę Oborniki Śląskie 

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

z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 3, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 roku Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.), Rada Miejska w Obornikach Śląskich 

uchwala, co następuje:  

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Oborniki Śląskie obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, do wysokości 

określonej w tabeli poniżej: 

Lp. Stanowisko Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin. 

1. Dyrektor szkoły 3 

2. Wicedyrektor szkoły 7 

3. Dyrektor przedszkola 2 

4. Wicedyrektor przedszkola 5 

§ 2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, 

socjoterapeutów, nauczycieli wspomagających, doradców zawodowych i innych specjalistów zostaje określony 

w tabeli poniżej: 

Lp. Stanowisko Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin 

1. pedagog 25 

2. psycholog 25 

3. logopeda 25 

4. socjoterapeuta 25 

5. terapia pedagogiczna 25 

6. nauczyciel wspomagający 25 

7. doradca zawodowy 25 

8. wczesne wspomaganie 25 

9. oligofrenopedagog 18 

10. surdopedagog 18 
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11. tyflopedagog 18 

§ 3. 1. Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk  

o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ustala się według wzoru: 

 

gdzie: 

x- ilość godzin realizowanych z pensum X 

y- ilość godzin realizowanych z pensum Y 

Z- bieżący wymiar zatrudnienia nauczyciela ( w etacie) 

(x+y) : Z = P 

P- uśrednione łączone pensum nauczyciela 

Gdy Z>1 

(x+y) – P = LP 

LP – liczba godzin ponadwymiarowych 

2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1 oblicza się w ułamku dziesiętnym i zaokrągla do pełnych godzin  

w ten sposób, że wielkość poniżej 0,50 pomija się, a wielkość co najmniej 0,50 i więcej podwyższa  

się do pełnej godziny. 

3. Wartość godziny ponadwymiarowej oblicza się wg stawki osobistego zaszeregowania danego 

nauczyciela i ustalonego pensum. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich: 

A. Zakęś 
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