
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XVII/67/11 

RADY GMINY BRĄSZEWICE 

z dnia 30 listopada 2011 r. 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół 

niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, realizujących w ramach stosunku 

pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 

godzin oraz pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych  

w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brąszewice  

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

U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 

poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 

1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i 

Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 

poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 

142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) 

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, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 

102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. 

Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, 

poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706), Rada Gminy Brąszewice uchwala, co następuje:  

§ 1. Tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i 

doradców zawodowych, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 

Brąszewice określa tabela:  

  

Lp.  Stanowisko  Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin  

1.  
Pedagog, psycholog, logopeda zatrudniony  

w przedszkolu lub szkole  
20  

2.  
Doradca zawodowy prowadzący zajęcia związane  

z wyborem kierunku kształcenia  
20  

§ 2. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach 

stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 

godzin ustala się wg wzoru ( z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku):  

W= (g1 + g2 +….+ gn):[(g1 : G1) + (g2 : G2) +…+ (gn : Gn)]  

W - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach 

stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 

godzin, 
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G1, G2, Gn - oznacza obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin dla danego stanowiska określonego 

w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, 

g1 - oznacza godziny przydzielone nauczycielowi w ramach wymiaru godzin G1,  

g2 - oznacza godziny przydzielone nauczycielowi w ramach wymiaru godzin G2,  

gn - oznacza godziny przydzielone nauczycielowi w ramach wymiaru godzin Gn. 

2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1, ustala się w pełnych godzinach w taki sposób, że otrzymany 

wynik do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej i powyżej zaokrągla się do pełnej godziny.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 4. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy w Brąszewicach, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej 

Urzędu Gminy.  

 

 Przewodniczący 

Rady Gminy: 

Jerzy Strumiński 
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