
 

 

UCHWAŁA NR XII/62/19 

RADY POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO 

z dnia 26 sierpnia 2019 r. 

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,  

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

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 511) w związku z art. 42  ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych   

Rada Powiatu Bieruńsko–Lędzińskiego  

uchwala: 

§ 1. 1. Dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których ustalony plan zajęć wynikający z planów 

nauczania lub organizacji pracy jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego stosuje się następujące 

zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: 

1) nauczyciele, dla których ustalony plan zajęć w pewnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje 

obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych, zobowiązani są do realizowania w innych 

okresach trwania roku szkolnego zwiększonej liczby godzin tak, aby średni ich wymiar w okresie całego 

roku szkolnego odpowiadał co najmniej tygodniowemu obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć 

dydaktycznych; 

2) średni wymiar godzin zajęć, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oblicza się jako sumę godzin przydzielonych 

do realizacji w poszczególnych tygodniach roku szkolnego, podzieloną przez liczbę tygodni, w których 

prowadzone są te zajęcia. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XX/84/04 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 20 maja 2004 r. 

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli, 

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

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

Województwa Śląskiego 

  

 
Przewodnicząca Rady 

 

 

Anna Kubica 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 sierpnia 2019 r.

Poz. 5758
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