
UCHWAŁA NR XLV/321/14
RADY GMINY W BĘDZINIE

z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela wspomagającego 
zatrudnionego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Będzino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645, zm. poz. 1318, z 2014 r. zm. poz. 379, poz. 1072) 
w związku z art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 i 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 w Będzinie uchwala, co następuje:

§ 1. 

Ustala się obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć dla nauczyciela wspomagającego, t. j. 
nie wymienionego w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zatrudnionego 
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Będzino na 25 godzin tygodniowo.

§ 2. 

Godziny realizowane powyżej pensum ustalonego na podstawie § 1 niniejszej uchwały są godzinami 
ponadwymiarowymi.

§ 3. 

1. W przypadku realizacji w ramach stosunku pracy obowiązków określonych dla stanowisk pracy 
nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze zajęć, pensum ustala się proporcjonalnie 
zgodnie z Uchwałą Nr XLII/296/14 Rady Gminy w Będzinie w sprawie ustalenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego oraz logopedy jak również 
nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Będzino.

§ 4. 

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

§ 5. 

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