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UCHWAŁA NR 44/VII/2011
RADY GMINY PRZYRÓW

z dnia 28 września 2011 r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć psychologa, logopedy, zajęć bibliotecznych 
i nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 
142, poz. 1591 z późn.zm.) i art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r., Karta Nauczyciela (Dz.U. 
z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn.zm.) 

Rada Gminy w Przyrowie uchwala, co następuje : 

§ 1. Ustala się obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin etatowych psychologa i logopedy w wysokości 22 
godziny tygodniowo. 

§ 2. Ze względu na malejącą liczbę uczniów w szkole podstawowej i gimnazjum określa się tygodniowy 
przelicznik godzin bibliotecznych w następujący sposób : 1 godzina biblioteczna w przeliczeniu na 12 uczniów + 
1 godzina dla Rady Pedagogicznej. Ustalony przelicznik stanowi część godzin etatowych określonych w art. 42 
Karty Nauczyciela. 

§ 3. 1. Ustala się tygodniowy, obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
(pensum) dla nauczycieli łączących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze pensum w następujący sposób: 

N- tygodniowy, obowiązkowy wymiar zajęć,z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że wymiar 0,5 
godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę, 

p1, p2 – liczba godzin pensum dla danego stanowiska, 

a1, a2 – liczba godzin realizowanych przez nauczycieli w ramach danego stanowiska. 

2. Pierwszy wzór ma zastosowanie w przypadku, gdy dany nauczyciel realizuje pół etatu jednego stanowiska 
i pół etatu drugiego stanowiska. Drugi wzór stosuje się w przypadku, gdy nauczyciel w ramach etatu łączy godziny 
różnych stanowisk o różnym wymiarze. 

3. Każda godzina powyżej ustalonego etatu łączy godziny różnych stanowisk o różnym wymiarze. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Rajmund Michalik


