
Uchwała Nr XXXVI/114/2012 
Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 28 grudnia 2012 roku 
 

w sprawie: tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych  w art. 42 
ust 3 Karty Nauczyciela oraz wymiaru pensum w przypadku łączenia różnych wymiarów 
pensum. 
 
 Działając na podstawie : art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. 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 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. 
zm.)   
 

Rada Gminy Kosakowo uchwala co następuje 
§1 

Ustala się następujące normy tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami i na ich rzecz przez 
nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust 3 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze 
zajęć: 

psycholog 20 
pedagog 20 
logopeda 20 

 

§2 

W przypadku konieczności łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu, ustala się 
pensum proporcjonalnie do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych. 

§3 

1) Wszystkie godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią godziny 
ponadwymiarowe. 

2) Obowiązkowy pełny wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
nauczyciela zobowiązanego do pracy w innej szkole w celu uzupełnienia obowiązkowego 
wymiaru zajęć dydaktycznych, ustala się według zasad określonych w §2 

§4 

Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

§5 

Traci moc Uchwala Nr  XXVIII/17/05 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 lutego 2005r. 
§6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego. 



 

UZASADNIENIE 

  
 Uchwała wprowadza do szkół ujednolicony sposób obliczania wymiaru pensum nauczyciela w 
przypadku łączenia różnych wymiarów pensum. 

Przykład: 
Nauczyciel realizuje łącznie 27 godzin, w tym  8  godz.  wg pensum  18 godzinnego i 19 wg pensum 26 
godzinnego 
 
8/18 + 19/26 = 1,17 
jeżeli  1,17 etatu stanowi 27 godz., to 1 etat stanowi 23,07 godz., w zaokrągleniu 23 godz. 
Pozostałe 4 godz. stanowić będą godz. ponadwymiarowe.                                                                                                                             


