
Uchwała Nr X/ 56  / 2007 

 Rady Miejskiej Ożarów 

 

z dnia 04 lipca 2007 roku 
 
 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga 

szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego oraz dla nauczycieli 

realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 

tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez  Gminę Ożarów. 

 

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym   ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz  art. 42 ust. 7  pkt.3 ustawy  
z  dnia 26 stycznia 1982r.  Karta Nauczyciela  ( tekst jednolity: Dz. U. z  2006r. Nr 97,        
poz. 674   z późn. zm.),  po uzyskaniu pozytywnej opinii  Świętokrzyskiego Kuratora  
Oświaty  w  Kielcach  uchwala co następuje: 
 

§ 1 
 

Określa  tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych na 
stanowisku pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy  i doradcy zawodowego w szkołach 
prowadzonych przez gminę Ożarów  na 20 godzin tygodniowo. 
 

§ 2 
 

1. Nauczycielem realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 
stanowisk o różnym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć, tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala według wzoru: 

 
                           X1 + X2 
      W = ------------------------------ 
                  (X1:Y1) + (X2:Y2) 
 
gdzie: 
W – oznacza liczbę godzin w etacie, 
X1, X2 …- oznacza ilość godzin realizowanych przez nauczyciela na danym stanowisku, 
Y1, Y2 …- oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla danego 
stanowiska. 
 
2. Do celów obliczania obowiązkowego wymiaru zajęć prowadzonych przez pedagoga 

szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego o których mowa w § 1 przez 
godzinę należy rozumieć jednostkę – 60 minut. 

 
3. Do celów obliczania obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych przez godzinę 

należy rozumieć 45 minut. 
4. Wymiar o którym mowa w punkcie 1 przyjmuje się w pełnych godzinach w ten 

sposób, że godzinę do 0,5 pomija się, a godzinę co najmniej 0,5 przyjmuje się za 
pełną. 



5. Godziny zajęć przydzielone nauczycielowi powyżej tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru, obliczonego według zasad określonych w punkcie 1 i 4 są godzinami 
ponadwymiarowymi, 

 
 

 
§ 3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ożarów. 
 
 

 
§ 4 
 

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

 
 


