
 

 

UCHWAŁA NR XVI/288/12 

RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 

z dnia 4 kwietnia 2012 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLVI/843/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej 

z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

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

udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, nauczycieli, 

którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska 

kierownicze i nauczycieli doradców metodycznych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych 

w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), art. 42 ust. 

6 i 7 i art. 42a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 

674, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm. ) - na wniosek Prezydenta Miasta  

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala:  

§ 1. W Uchwale Nr XLVI/843/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 stycznia 2010 r. 

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których 

ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek dla 

nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią 

w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze i nauczycieli doradców metodycznych 

oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 

3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę 

Dąbrowa Górnicza (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 53, poz. 810) wprowadzić zmiany polegające na:  

1. nadaniu nowego brzmienia § 2 pkt 3 wiersza 2:  

„od 70 do 200 uczniów objętych praktyczną nauką zawodu – 12”,  

2. nadaniu nowego brzmienia § 5:  

„Ustalić dla:  

- pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów i nauczycieli rewalidacji zatrudnionych 

w przedszkolach, szkołach i placówkach 22 – godzinny tygodniowy wymiar godzin zajęć,  

- doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach 25-godzinny tygodniowy wymiar godzin zajęć”.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.  
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 września 2012 r.  
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Agnieszka Pasternak 
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