UCHWAŁA NR XVII.217.2016
RADY GMINY USTKA
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
realizujących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ustka, w ramach
stosunku pracy, obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
oraz pensum dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i nauczycieli
oddziałów przedszkolnych prowadzących zajęcia z dziećmi 5 – letnimi w grupach
mieszanych z dziećmi 6 letnimi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446), w związku z art. 42 ust. 7 pkt 3 oraz
91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U.
z 2014 r. poz. 191 ze zmianami: Dz. U. z 2015 r. poz. 357, poz. 1268 i poz. 1418)
Rada Gminy Ustka
uchwala, co następuje:
§1.
Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy w szkołach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Ustka, obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin, tygodniowy wymiar godzin ustala się następująco:
Obowiązkowy wymiar pensum ustala się proporcjonalnie do łącznej liczby realizowanych
przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wg niżej podanego
wzoru: W = (x1 + x2 +xn) : [(x1 : y1) + (x2 : y2) + (xn : yn)] gdzie:
1) x1, x2, xn - oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzielonych w arkuszu
organizacyjnym szkoły,
2) y1, y2, yn - tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych,
opiekuńczych, wychowawczych określonych dla danych poszczególnych stanowisk,
3) n - następujące po liczbie 2 kolejne liczby porządkowe.
§2.
Ustala sie tygodniowe pensum dla nauczycieli pedagogów, psychologów logopedów
i doradców zawodowych oraz nauczycieli oddziałów przedszkolnych prowadzących zajęcia
z dziećmi 5 – letnimi w grupach mieszanych z dziećmi 6 letnimi wg poniższej tabeli:
L.
p.
1.
2.
3.
4.

Stanowisko
Logopeda
Pedagog
Psycholog
Doradca zawodowy

5.

Nauczyciel oddziału
przedszkolnego złożonego z dzieci
5 i 6 letnich

6.

Nauczyciel oddziału
przedszkolnego złożonego z dzieci
5 i 6 letnich
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Uwarunkowanie pracy
Na dzień 1 września roku
szkolnego liczba dzieci 5- letnich
wynosi poniżej 50% stanu
uczniów w oddziale
Na dzień 1 września roku
szkolnego liczba dzieci 5-letnich
wynosi powyżej 50% stanu
uczniów w oddziale

Tygodniow
e pensum
20
22
22
22
22

25
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§3.
Z dniem 1 września 2016 traci moc uchwała NR XXVIII.340.2013 Rady Gminy Ustka z dnia
24 maja 2013 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dla nauczycieli realizujących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Ustka, w ramach stosunku pracy, obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym
wymiarze godzin oraz pensum dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców
zawodowych i nauczycieli oddziałów przedszkolnych prowadzących zajęcia z dziećmi 5letnimi w grupach mieszanych z dziećmi 6-letnimi.
§4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.
§5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2016 roku.
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