
UCHWAŁA NR XXIX/149/16
RADY GMINY LEONCIN

z dnia 21 września 2016 r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru  godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska pedagogów, psychologów, 
logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli pedagogiki specjalnej współorganizujących kształcenie 
uczniów niepełnosprawnych, asystentów, pomocy nauczyciela lub innych specjalistów, oraz nauczycieli 
prowadzących gimnastykę korekcyjną w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Leoncin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: 
Dz. U. z  2016 r. poz. 1379 ze zm.) w związku z art. 71b ust. 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(tekst jedn. : Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) w związku z §7  ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia w sprawie 
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1113) Rada 
Gminy Leoncin uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych    i 
opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska pedagogów, psychologów, logopedów, doradców 
zawodowych, nauczycieli wspomagających oraz nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną 
bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 
ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i punktach 
przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Leoncin według następującej normy:

L.p. Stanowisko Tygodniowa liczba godzin wymiaru zajęć
1. Pedagog 26 godzin
2. Psycholog 26 godzin
3. Logopeda 26 godzin
4. Doradca zawodowy 26 godzin
5. Nauczyciel pedagogiki specjalnej 

współorganizujący kształcenie uczniów 
niepełnosprawnych, asystent, pomoc 
nauczyciela lub inny specjalista

26 godzin

6. Nauczyciel prowadzący gimnastykę 
korekcyjną

26 godzin

§ 2. Godziny realizowane powyżej wymiaru godzin zajęć (pensum) ustalonego na podstawie §1 niniejszej 
uchwały są godzinami ponadwymiarowymi.
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§ 3. Tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć (pensum) dla nauczyciela realizującego        w 
ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk pracy o różnym tygodniowym obowiązkowym 
pensum, ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Leoncin.

§ 5. Traci moc uchwała Nr VII/4/2001 Rady Gminy Leoncin z dnia 27 lutego 2001 roku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Kiełbasiński
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