
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/217/2018 

RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA 

z dnia 23 maja 2018 r. 

w sprawie wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach lub przedszkolach prowadzonych 

przez Gminę Wielichowo, którym powierzono stanowisko pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty 

pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone 

dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1875 z późn. zm.) i art. 42 ust.7  pkt 3b ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

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

i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielichowo w następujący sposób: 

1) pedagog  22 godziny tygodniowo, 

2) logopeda 22 godziny tygodniowo, 

3) psycholog 22 godziny tygodniowo, 

4) doradca zawodowy 22 godziny tygodniowo, 

5) terapeuta pedagogiczny 22 godziny. 

§ 2. 1. Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy w szkole lub przedszkolu obowiązki 

określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustala się tygodniowy 

obowiązkowy wymiar godzin według wzoru: 

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

gdzie: 

W – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, 

x1, x2 – oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzielonych nauczycielowi w arkuszu 

organizacji szkoły, 

y1,y2 – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zająć dydaktycznych, opiekuńczych, 

wychowawczych określony dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela. 

2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1 przyjmuje się w pełnych godzinach tak,  że czas do 0,5 godziny pomija 

się, a co najmniej 0,5 godziny przyjmuje się za pełną godzinę. 

3. Wzór o którym mowa w ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku realizowania przez nauczyciela godzin 

ponadwymiarowych w wymiarze innym niż wymiar wynikający ze stosunku pracy. Dla tych godzin 

ponadwymiarowych przyjmuje się każdorazowo ten wymiar z którego są godziny ponadwymiarowe. 
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§ 3. Tracą moc: uchwała nr X/61/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 12 września 2007 r. w sprawie 

ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagoga szkolnego zatrudnionego w szkole lub przedszkolu 

prowadzonym przez Gminę Wielichowo,  uchwała nr XVIII/115/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 

30 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczyciela logopedy 

zatrudnionego w szkole lub przedszkolu prowadzonym przez Gminę Wielichowo, uchwała nr XXXII/191/2018 

Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wymiaru godzin dla nauczycieli, którym 

powierzono stanowisko psychologa zatrudnionego w szkole lub przedszkolu prowadzonym przez Gminę 

Wielichowo oraz uchwała nr XXX/198/09 Rady Miejskiej Wielichowa  z dnia 26 października 2009 r. 

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach 

stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielichowa. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018 r. 

  

 Przewodniczący 

(-) Genowefa Feldgebel 
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