
UCHWAŁA NR XXX/206/2013
RADY POWIATU W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2002 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 2002 roku 
w sprawie zasad ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć oraz udzielania zniżek nauczycielom 
zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Średzki jest organem 

prowadzącym

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) Rada Powiatu w Środzie 
Śląskiej, u c h w a l a co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XIII/17/2002 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie 
zasad ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć oraz udzielania zniżek nauczycielom zatrudnionym w szkołach 
i placówkach oświatowych, dla których Powiat Średzki jest organem prowadzącym wprowadza się następujące 
zmiany: 

1. W załączniku nr 1 do uchwały § 3 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla : 

1) psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych w wysokości 26 godzin 

2) bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych w wysokości 30 godzin 

3) konsultantów w wysokości 35 godzin 

2. Dla ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli wymienionych w ust.1 przez 
godzinę zajęć należy rozumieć jednostkę 60-minutową."

2. W załączniku nr 1 do uchwały po § 4 dodaje się § 5 o następującej treści: 

"1.Zatrudnienie nauczyciela na różnych stanowiskach, dla których określony został różny tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin może nastąpić, gdy nauczyciel posiada wymagane kwalifikacje do wszystkich 
stanowisk, na jakich ma być zatrudniony. 

2.Tygodniowy, obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla 
nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Średzki, łączących w ramach 
etatu zajęcia o różnym wymiarze pensum określa się według wzoru: 

N- tygodniowy, obowiązkowy wymiar zajęć, 
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p1, p2... – liczba godzin pensum dla danego przedmiotu, 

a1, a2... – liczba godzin realizowanych przez nauczyciela w ramach danego przedmiotu. 

1) Każda godzina powyżej ustalonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć zgodnie 
z ust. 1 stanowi godzinę ponadwymiarową. 

2) Wymiar, o którym mowa w pkt.1, oblicza się w ułamku dziesiętnym i zaokrągla do pełnych godzin w ten 
sposób, że wielkości nieprzekraczające 0,49 pomija się, a 0,50 i więcej podwyższa się do pełnej liczby."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Środzie Śląskiej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady:
W. Rutkowski
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