
UCHWAŁA NR XLII/335/2014
RADY GMINY MIELEC

z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz 
sposobu ustalania wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym 

wymiarze godzin w szkołach, zespołach szkół i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez 
Gminę Mielec

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7  pkt 3  i art. 91d pkt 1  ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191)

Rada Gminy Mielec
uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz przez nauczycieli nie wymienionych 
w art. 42 ust. 3  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191) 
zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć:

 
Lp.

 Stanowisko  Obowiązkowy 
tygodniowy wymiar 

godzin
 1  Logopedzi  22

 2  Nauczyciele szkół prowadzący zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze z dziećmi 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego 
ze względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności

18

 3  Pedagodzy, psycholodzy, doradcy zawodowi prowadzący zajęcia związane 
z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów 
w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, a także inni specjaliści 
prowadzący zajęcia specjalistyczne zatrudnieni w szkołach

25

4
 nauczyciele oddziałów przedszkolnych prowadzący zajęcia
w grupach mieszanych obejmujących zarówno dzieci
sześcioletnie jak i dzieci innych grup wiekowych

 22

2. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z dziećmi, młodzieżą 
oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli wymienionych w§ 1, ust. 1, należy rozumieć zajęcia 
grupowe i indywidualne, wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych, 
profilaktycznych i korekcyjnych.

§ 2. 

1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów 
o różnym wymiarze godzin jako sumę wymiarów etatów wynikających z liczby realizowanych godzin 
w ramach poszczególnych przedmiotów w stosunku do obowiązującego dla tych przedmiotów tygodniowego, 
obowiązkowego wymiaru godzin.

2. Godziny wyliczone jak w § 2, ust. 1, przydzielone powyżej 1 etatu są godzinami ponadwymiarowymi 
w rozumieniu art. 35 ust. 2 Karty Nauczyciela.
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3. Obowiązkowy pełny wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nauczyciela 
zobowiązanego do pracy w innej szkole lub placówce w celu uzupełnienia obowiązkowego wymiaru zajęć, 
ustala się według zasad określonych w ust. 1.

4. Jeżeli tygodniowy wymiar godzin zajęć przydzielonych nauczycielowi w innej szkole przekracza wymiar, 
który jest uzupełnieniem tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć o których mowa w ust. 3, to godziny 
przekraczające to pensum nie mogą być traktowane jako godziny ponadwymiarowe w rozumieniu przepisu 
o którym mowa w ust. 2.

5.  Łączenie wymiarów dotyczy nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje na danym stanowisku.

§ 3. 

Traci moc uchwała Nr XIX/154/2005 Rady Gminy w Mielcu z dnia 28 października 2005r. w sprawie ustalenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz sposobu ustalania wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin w szkołach, zespołach 
szkół i placówkach oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Gminę Mielec

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielec oraz dyrektorom szkół i placówek, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Mielec.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2014 roku.

 

 Przewodnicząca Rady Gminy

Magdalena Bania
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