
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/798/2013 

RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH 

z dnia 7 listopada 2013 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XX/413/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych 

w art. 42 ust. 3  ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, psychologów, pedagogów, 

logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki 

określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 

Na podstawie art. 42 ust. 7  pkt 3  w zw. z art. 91 d pkt 1  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po uzyskaniu 

opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli  

Rada Miejska w Gliwicach  

uchwala, co następuje:  

§ 1. Zmienia się § 3 uchwały Nr XX/413/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 31 maja 2012 roku 

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych 

w art. 42 ust. 3  ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, psychologów, pedagogów, 

logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki 

określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w ten sposób, że otrzymuje 

on brzmienie:  

„Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych przez Miasto Gliwice, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 

stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustala się według wzoru 

stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice oraz dyrektorom szkół i placówek 

oświatowych prowadzonych przez Miasto Gliwice.  

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

Województwa Śląskiego.   

 

 Zastępca Przewodniczącego 

Rady Miejskiej w Gliwicach 

 

 

Krystyna Sowa 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 listopada 2013 r.

Poz. 6721
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