
 

 

UCHWAŁA NR LVIII/590/2014 

RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA 

z dnia 20 lutego 2014 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku 

szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, placówkach oświatowych oraz 

określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół, placówek oświatowych 

niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, a także zasad 

zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej. 

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

poz. 594 z późn. zm.), art. 42 ust. 7 pkt 1,2,3, art. 91d 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. W  uchwale Nr LV/554/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie 

wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w części 

należącej do kompetencji Gminy Wałbrzych prowadzącej przedszkola, szkoły i placówki oświatowe (Dz. Urz. 

Woj. Doln z 2014 r., poz.54), § 3 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

1) „2. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze 

godzin w szkołach kształcących w systemie zaocznym i w placówkach kształcenia na odległość wynosi 

rocznie 648 godzin (18 godzin pensum nauczyciela x 36 tygodni). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha: 

M. Romańska 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 lutego 2014 r.

Poz. 1048
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