
 

 

UCHWAŁA NR 262/XXIV/12 

RADY MIASTA ŻORY 

z dnia 30 sierpnia 2012 r. 

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Żory 

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity  

Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  

 

RADA MIASTA  

u c h w a l a:  

 

§ 1. 1. Określić tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami, albo na ich rzecz, dla nauczycieli 

zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć wg następujących norm:  

  

Lp.  Stanowisko – typ (rodzaj) szkoły  Obowiązkowy wymiar godzin zajęć 

w tygodniu  

1.  Pedagodzy zatrudnieni we wszystkich typach szkół  26  

2.  Psycholodzy zatrudnieni we wszystkich typach szkół 

i przedszkoli  
26  

3.  Logopedzi zatrudnieni we wszystkich typach szkół 

i przedszkoli  
26  

4.  Doradcy zawodowi zatrudnieni we wszystkich 

typach szkół  
28  

2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 

obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustala się 

proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.  
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§ 3. Traci moc uchwała Nr 555/XLIX/06 Rady Miasta Żory z dnia 29.06.2006 r.  

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

Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.  

  

 

Przewodniczący Rady 

Miasta  

 

 

mgr Piotr Kosztyła 
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