
 
Uchwała Nr X/57/11 

Rady Gminy Kłodawa 
z dnia 31 sierpnia 2011 roku 

 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom 
realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogom, nauczycielom zajęć 
rewalidacyjnych. 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 i art. 91d pkt 1 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. Z 2006 roku nr 97, poz. 674, ze 
zmianami 
 
uchwala się, co następuje: 
 

§1. 

Przepisy uchwały stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w jednostkach  oświatowych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Kłodawa. 
 

§ 2. 
1. Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o 
różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustala się pensum proporcjonalnie w 
odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć. 
 
2. Pensum proporcjonalne, o którym mowa w ust. 1, ustala się w następujący sposób: sumę 
przydzielonych nauczycielowi godzin należy podzielić przez sumę przydzielonych mu części 
etatów; uzyskany wynik zaokrąglić do liczby całkowitej. 
 
3. Godziny realizowane powyżej ustalone pensum proporcjonalne stanowią godziny 
ponadwymiarowe zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy  z dnia 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela. 
 

§ 3. 
Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych dla stanowisk jak niżej: 
 

Stanowisko Tygodniowy wymiar 
godzin zajęć 

Pedagog 24 

Nauczyciel zajęć rewalidacyjnych 20 

 

 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 

 



§ 5. 

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

Województwa Lubuskiego. 

 

 

 
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY 

            
  Andrzej Legan 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674, 

ze zmianami) w art. 42 ust. 7 pkt 3 zobowiązuje organ prowadzący jednostki oświatowe do 

określenia w drodze uchwały: 1) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 

tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, 2) tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć pedagogom, nauczycielom zajęć rewalidacyjnych. Zgodnie z art. 91d pkt 1 w.w 

ustawy organem prowadzącym posiadającym kompetencje do podjęcia przedmiotowej  uchwały 

jest rada gminy.  

 


