
 

 

UCHWAŁA NR XIX/95/2016 

RADY GMINY WAPNO 

z dnia 25 października 2016 r. 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin  zajęć nauczycieli szkół 

niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 

stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Gminę Wapno 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 

446 ze zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku  z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379  ze  zm.) Rada Gminy Wapno uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych i opiekuńczych dla nauczycieli 

szkół niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela: 

1) Nauczyciele  wspomagający  zatrudnieni w szkole -24 godziny; 

2) Nauczyciele wspomagający  zatrudnieni  w przedszkolu -25 godzin; 

3) Nauczyciele prowadzący zajęcia specjalistyczne  z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

- 24 godziny; 

4) Nauczyciele przedszkola prowadzący zajęcia  w grupach mieszanych, według stanu na dzień 1 września, 

w których dzieci sześcioletnie stanowią połowę lub większość grupy - 22 godziny. 

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

tygodniowym wymiarze godzin, przy czym do prowadzenia każdego z tych zajęć nauczyciel posiada 

kwalifikacje, ustala się pensum proporcjonalne w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez 

nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych według wzoru:  

P =(XI + X2 +... + Xn) : [(XI : Yl) + (X2 : Y2) +... + (Xn :Yn) ]  

gdzie: P - pensum XI, X2,..., Xn - liczba godzin przydzielonych nauczycielowi w ramach stanowisk  

o różnym tygodniowym wymiarze,  

YI, Y2,..., Yn - tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych. 

2. Obliczone pensum w ułamku dziesiętnym zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że wielkości 

nie przekraczające wartość 0,49 pomija się, a wartości od 0,50 i więcej podwyższa się do całkowitej liczby. 

3. Pensum ustalone zgodnie z ust. 2 i 3 stanowi podstawę do ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych 

oraz wynagrodzenia za te godziny. 

4. Dla każdego nauczyciela pensum ustala się indywidualnie. 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 listopada 2016 r.

Poz. 6521



§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wapno. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

 (-) Radosław Kubisz 
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