
UCHWAŁA NR XXX/250/09 

RADY GMINY ZIELONA GÓRA 

 

z dnia 22 czerwca 2009r. 

 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 

 
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3, w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Na-
uczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuń-
czych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami przez nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze 
zajęć w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Zielona Góra, nie wymienionych  
w art. 42 ust. 3 ustawy Karty Nauczyciela, ustala się według następujących norm: 

1) nauczyciel pedagog, psycholog, logopeda - 20 godzin; 

2) nauczyciel wspomagający w klasach integracyjnych - 18 godzin; 

3) nauczyciel prowadzący gimnastykę korekcyjną - 18 godzin; 

4) nauczyciel prowadzący nauczanie indywidualne - 18 godzin; 

5) nauczyciel prowadzący zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, rewalidacyjne, socjoterapeutyczne, 
dydaktyczno - wyrównawcze - 18 godzin; 

6) nauczyciel przedszkola, prowadzący zajęcia w grupach mieszanych, obejmujących dzieci sześcio-
letnie - 22 godziny. 

2. Do celów obliczania tygodniowego obowiązkowego wymiary godzin zajęć prowadzonych przez 
nauczycieli, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 6, przez godzinę należy rozumieć 60 minut. 

3. Do celów obliczania tygodniowego obowiązkowego wymiary godzin zajęć prowadzonych przez 
nauczycieli, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 5, przez godzinę należy rozumieć godzinę lekcyjną trwa-
jącą 45 minut. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr III/21/06 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli (Dziennik Urzę-
dowy Województwa Lubuskiego z 2007r. Nr 13, poz. 192). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zielona Góra. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2009r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Henryk Walczak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


