
 

 

UCHWAŁA NR LIV/345/2013 

RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE 

z dnia 13 listopada 2013 r. 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela realizującego 

w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 2013 r. 

Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w zw. art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. 2006 r. Dz. U. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii 

związków zawodowych zrzeszających pracowników oświaty zgodnie z art. 19 ust. 1-2 ustawy z dnia 23 maja 

1991 r. o związkach zawodowych (t. j. 2011 r. Dz. U. Nr 79, poz.854), Rada Miejska w Wołowie uchwala,  

co następuje:  

§ 1. 1. Nauczycielom realizującym etat łączony, tj. prowadzącym zajęcia o różnym obowiązkowym 

wymiarze godzin w ramach jednego etatu, ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 

proporcjonalnie do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych.  

2. Przykładowy sposób naliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela 

stanowią załącznik nr 1  do niniejszej uchwały.  

3. Obliczony wymiar tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w ułamku dziesiętnym 

zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób,  że wielkości wynoszące 0,49 pomija się, a 0,50 i więcej 

podwyższa się do pełnej liczby.  

4. Wymiar tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących etat łączony 

ustala się indywidualnie dla każdego.  

§ 2.  Do łączenia w ramach etatu zajęć o różnym wymiarze tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

może dochodzić tylko w wyjątkowych przypadkach, gdzie nie ma możliwości zastosowania innych rozwiązań 

przewidzianych przepisami Karty Nauczyciela i wyłącznie pod warunkiem posiadania przez nauczyciela 

wymaganych kwalifikacji do nauczania danego przedmiotu.  

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Wołów. 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Wołowie: 

D. Jelec 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 listopada 2013 r.

Poz. 6010
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