
UCHWAŁA Nr XXIX/273/2009 
Rady Gminy Świlcza 

 
z dnia  29 kwietnia 2009 r. 

 
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym  
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów,  
                                           logopedów i doradców zawodowych. 

 

Na podstawie 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 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami), zwanej 

dalej „ustawą”, oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy stanowi, 

co następuje: 

 

§ 1. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli (pensum) realizujących 

w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 

obowiązkowym wymiarze godzin, ustala się w proporcji do łącznej liczby, realizowanych przez 

nich, zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, według wzoru: 

W = (a + b) : [(a : p) + (b : q)], 
gdzie: 

a, b  - oznacza  ilość  godzin poszczególnych zajęć przydzieloną nauczycielowi w arkuszu 

organizacji szkoły, 

p, q  - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych   

i wychowawczych określony, dla danego stanowiska, w art. 42 ust. 3 ustawy. 

2. Liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć ustaloną według wzoru, 

o którym mowa w ust. 1, zaokrągla się do pełnej godziny w ten sposób, że końcówki wynoszące 

mniej niż  pół godziny pomija się a  końcówki wynoszące pół i więcej godziny podwyższa się do 

pełnej godziny. 

§ 2. Godziny zajęć przypadające powyżej tygodniowego, obowiązkowego ich wymiaru 

ustalonego według zasad określonych w § 1, są godzinami ponadwymiarowymi w rozumieniu 

art. 35 ust. 2 ustawy. 
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§ 3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć: 

1) pedagogów; 

2) psychologów; 

3) logopedów; 

4) doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia 

i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych 

i zawodowych, 

o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie 

oświaty, wynosi 25 godzin. 

 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 


