
 

 

UCHWAŁA NR XLIII/315/18 

RADY GMINY KŁODAWA 

z dnia 27 czerwca 2018 r. 

w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy, psychologa i pedagoga szkolnego, 

nauczycieli doradztwa zawodowego, nauczycieli wspomagających oraz ustalenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone 

dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzinowym w placówkach 

oświatowych prowadzonych przez gminę Kłodawa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994 ze zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli: pedagogów, psychologów, 

logopedów, nauczycieli doradztwa zawodowego, nauczycieli wspomagających  zgodnie z poniższą tabelą: 

L.p. Stanowisko Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin 

1.        Logopeda 22 godziny 

2. Psycholog 22 godziny 

3.        Pedagog   22 godziny 

4.        Doradca zawodowy                    22 godziny 

5.        Nauczyciel wspomagający             22 godziny 

§ 2. 1. Nauczycielom realizującym etat łączony, tj. prowadzącym zajęcia o różnym obowiązkowym 

wymiarze godzin w ramach jednego etatu, ustala się pensum proporcjonalne w odniesieniu do łącznej liczby 

realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

2. Przykładowy sposób naliczania tygodniowego pensum oraz liczby godzin ponadwymiarowych stanowi 

załącznik do uchwały. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr X/57/11 z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone 

dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogom, nauczycielom zajęć 

rewalidacyjnych oraz uchwała Nr XIX/150/16 z dnia 10 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr X/57/11 

z dnia 31.08.2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom 

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

obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogom, nauczycielom zajęć rewalidacyjnych. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2018r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego. 

  

 

Przewodniczący Rady  

Gminy Kłodawa 

 

 

Jan Czesław Kubera 
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Załącznik do uchwały Nr XLIII/315/18 

Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 27 czerwca 2018 r. 

Przykładowy sposób naliczania pensum: 

1) Przykład I. 

Nauczyciel realizuje łącznie 20 godzin, w tym: 9 godzin biologii i 11 godz. jako pedagog: 

9/18+ 11/22 =1; etat 20 godz. = 1 etat - pensum dla nauczyciela wynosi 20 godzin i nie ma on godzin 

ponadwymiarowych. 

2) Przykład II. 

Nauczyciel realizuje łącznie 29 godzin, w tym: 9 godzin historii i 20 godzin jako nauczyciel 

bibliotekarz biblioteki szkolnej: 9/18 + 20/30 = 1,17; 29 godz. = 1,17 etatu, to 1 etat = 24,78 godz., 

zaokrąglając 1 etat = 25 godz. i 4 godz. realizowane jest w ramach godzin ponadwymiarowych. 

3) Przykład III. 

Nauczyciel realizuje łącznie 26 godzin, w tym 12 godzin matematyki, 4 godzin w świetlicy,  

10 godzin w bibliotece: 12/18 + 4/26 + 10/30 = 1,14; 26 godz. = 1,14 etatu, to 1 etat = 22,81 godzin, 

zaokrąglając 1 etat = 23 godzin i 3 godziny realizowane są w ramach godzin ponadwymiarowych. 
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