DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 13 sierpnia 2012 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Ewa Mielniczuk-Kapusta

Poz. 5857

Data: 2012-08-13 12:32:12

UCHWAŁA Nr XIX/98/2012
RADY GMINY ANDRZEJEWO
z dnia 8 czerwca 2012 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,
pedagogów, psychologów, logopedów w punkcie przedszkolnym i szkołach, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Andrzejewo.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) Rada Gminy Andrzejewo uchwala, co
następuje:
§ 1.1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w punkcie przedszkolnym i szkołach prowadzonych przez Gminą Andrzejewo według następujących norm:
Lp.
1.
2.
3.

Stanowisko
pedagog
psycholog
logopeda

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć
26
26
26

2. Dla określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli specjalistów wymienionych
w ust. 1 przez godzinę rozumie się 60 minut.
§ 2.1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela i w § 1 ust. 1
uchwały, o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustala się według następującego algorytmu: W= (x1 +x2 +…xn) : [(x1 :y1) + (x2 :y2) + …(xn : yn)] gdzie: W – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin, x1,x2,…xn – oznacza liczbę godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu
organizacji szkoły, y1,y2,…yn – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych określonych dla danych stanowisk wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta
Nauczyciela i w § 1 ust. 1 uchwały.
2. Wymiar, o który mowa w ust. 1, przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że czas poniżej 0,50 godziny
pomija się, a co najmniej 0,50 godziny przyjmuje się pełna godzinę.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrzejewo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 września 2012r.
Przewodniczący Rady Gminy:
Ryszard Skłodowski

