
OBWIESZCZENIE
RADY MIASTA GLIWICE

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 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

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późn.zm), ogłasza się w załączniku do niniejszego 
obwieszczenia jednolity tekst uchwały XX/413/2012 r. Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 31 maja 2012 r. 
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 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r. 
poz. 2852), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XXXVIII/798/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 7 listopada 2013 r. 
zmieniającą 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 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r. 
poz. 6721).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 2. uchwały Nr XXXVIII/798/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 7 listopada 2013 r zmieniającej 
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 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r. poz. 6721), który 
stanowi:

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice oraz dyrektorom szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Miasto Gliwice.”;

2) § 3. uchwały Nr XXXVIII/798/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 7 listopada 2013 r mieniającej 
uchwałę Nr XX/413/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 31 maja 2012 r. 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 
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oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r. poz. 6721), który 
stanowi:

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

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Miasta Gliwice

Marek Pszonak
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Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia

Rady Miasta Gliwice

z dnia 15 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/413/2012
RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH

z dnia 31 maja 2012 r.

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

(tekst jednolity)

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.)1), na wniosek Prezydenta Miasta, po uzyskaniu opinii związków 
zawodowych zrzeszających nauczycieli

Rada Miejska w Gliwicach
uchwala:

§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla 
zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć:

Lp. stanowisko Tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin zajęć

1. Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, doradcy zawodowi 22
2. Nauczyciele placówek doskonalenia nauczycieli 35

§ 2. 1. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze 
godzin w kształceniu zaocznym wynosi – 20 godzin na tydzień.

2. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w kształceniu 
zaocznym zalicza się:

1) godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń, zajęć praktycznych i konwersatoriów,

2) faktycznie zrealizowane godziny poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych 
(z wyjątkiem egzaminów wstępnych) licząc poprawianie 3 prac za jedną godzinę zajęć,

3) godziny nadzorowania pisemnych egzaminów semestralnych,

4) godziny przeprowadzania egzaminów ustnych licząc 3 słuchaczy za 1 godzinę.

3. Dla celów obliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych przez godzinę ćwiczeń 
i konsultacji należy rozumieć - 45 minut, przez godzinę zajęć praktycznych 55 minut, a przez godzinę 
pozostałych zajęć - 60 minut.

§ 3.2) 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.

1) Istnieją poźniejsze wersje tekstu: ustawa z dnia 26 stycznia 1982  r. Karta Nauczyciela  (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z 
późn. zm).
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice oraz dyrektorom szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych  przez Miasto Gliwice.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIX/490/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niektórych przedszkoli szkół i placówek oraz 
nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli w systemie kształcenia na odległość, nauczycieli przedmiotów 
w różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów oraz zasad zaliczania do wymiaru poszczególnych zajęć 
w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wejdzie w życie 
z dniem 1 września 2012 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały nr XXXVIII/798/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach  z dnia 7 listopada 2013 
r. zmieniającej uchwałę Nr XX/413/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 31 maja 2012 r. 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.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  XX/413/2012 

Rady Miejskiej w Gliwicach  

z dnia 31 maja 2012 r. 

 

 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach 
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 

obowiązkowym wymiarze godzin (WG): 

 

 

1. 
...):():(

...)(

2211

21





YXYX

XXWG  

gdzie:  

X1, X2 … - oznacza liczbę godzin dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych 
poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacji 
szkoły, 

Y1, Y2 … - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 
opiekuńczych i wychowawczych nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek 
oświatowych, określoną dla danych stanowisk. 

2. Ustalony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin (WG), zaokrągla się do pełnej 
godziny w ten sposób, że część dziesiętną liczby mniejszą niż 0,5 godziny pomija się, 
a większą lub równą 0,5 godziny zaokrągla się do pełnej godziny. 
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