
 

UCHWAŁA Nr XXX/188/2010 

RADY GMINY W MOKOBODACH 

z dnia 29 kwietnia 2010 r. 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących 

w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym  

wymiarze godzin oraz pedagogów i logopedów w szkołach prowadzonych przez Gminę Mokobody. 

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 1 i 3 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela 

(Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) Rada Gminy w Mokobodach uchwala, co następuje: 

§ 1.1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach 

stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze go-

dzin, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, według wzoru: 

W = (x1 + x2): [(x1: y1) + (x2: y2)] 

gdzie: 

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

ku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, 

x1, x2 -oznacza liczbę godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi w ramach wymiaru 

godzin y1, y2, 

y1, y2 - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla danego stanowiska określony w art. 42 ust. 3 

ustawy Karta Nauczyciela oraz na podstawie przepisów wydanych w oparciu o art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy 

Karta Nauczyciela. 

2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1 zaokrągla się do pełnej godziny w ten sposób, że wymiar mniejszy 

niż 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny i więcej liczy się za pełną godzinę. 

§ 2. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Mokobody na stanowiskach: 

1. logopeda - w wysokości 20 godzin, 

2. pedagog - w wysokości 20 godzin. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 września 2010r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy: 

Andrzej Ławecki 

 

 

 

 


