
 

 

UCHWAŁA NR 0007.XX.114.2012 

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI 

z dnia 29 czerwca 2012 r. 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół  

niewymienionych w art. 42 ust 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach sto-

sunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym obowiązkowym tygodniowym wymiarze zajęć  

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 poźn. zm.) oraz art. 42 

ust. 7 pkt 3 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, 

poz. 674 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar 

godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opie-

kuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami, 

przez nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze 

zajęć na stanowiskach nie wymienionych w art. 42 

ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela:  

  

Lp. Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 

1.  Pedagog  35  

2.  Psycholog  35  

3.  Logopeda  35  

 

§ 2. 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin zajęć dla nauczycieli realizujących 

w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 

stanowisk o różnym obowiązkowym tygodniowym 

wymiarze godzin według poniższych zasad:  

1) liczbę godzin realizowanych dla każdego stanowi-

ska dzieli się przez obowiązkowy wymiar godzin 

dla tego stanowiska,  

2) sumuje się ilorazy obliczone według zasad określo-

nych w pkt 1, otrzymując wskaźnik przeliczeniowy 

X,  

3) sumę realizowanych przez nauczyciela godzin 

w ramach poszczególnych stanowisk, dzieli się 

przez wskaźnik przeliczeniowy X, a otrzymany 

wynik zaokrągla się do pełnej liczby, z tym, że 

wynik poniżej 0,5 godziny pomija się, a wynik 

wyższy bądź równy 0,5 godziny liczy się za pełną 

godzinę.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta Złotoryja.  

§ 4. Traci moc uchwała nr XIX/170/2000 Rady 

Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 kwietnia 2000 r. 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej:  

Roman Gorzkowski

  

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 lipca 2012 r.

Poz. 2695
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