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UCHWAŁA NR XXI/311/12
RADY MIASTA KNURÓW
z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Knurów oraz zasad zaliczania do obowiązkowego
wymiaru zajęć, nauczyciela prowadzącego przedmioty w różnym wymiarze godzin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) w związku z art. 42 ust. 7 pkt 3 oraz art. 91d 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
Rada Miasta Knurów
uchwala:
§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
prowadzonych bezpośrednio z uczniami i wychowankami albo na ich rzecz przez zatrudnionych w pełnym
wymiarze zajęć:
1. pedagogów, psychologów, logopedów wynosi 24 godziny tygodniowo;
2. doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych wynosi 24 godziny
tygodniowo;
3. innych nauczycieli specjalistów prowadzących zajęcia specjalistyczne, rewalidacyjne i resocjalizacyjne
wynosi 24 godzin tygodniowo.
§ 2. Dla nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin ustala się tzw. uśredniony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć,
dzieląc sumę przydzielonych nauczycielowi godzin przez sumę przydzielonych mu części etatów
z poszczególnych wymiarów i zaokrąglając uzyskany wynik do liczby całkowitej, w ten sposób, że wynik
poniżej 0,5 godzin pomija się, a wynik co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. Wszystkie godziny
ponad tak ustalony wymiar stanowią dla nauczyciela godziny ponadwymiarowe.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.
§ 4. Traci moc uchwała nr XXXIV/351/2001 Rady Miejskiej w Knurowie z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Gminę Knurów oraz zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru zajęć,
nauczyciela prowadzącego przedmioty w różnym wymiarze godzin.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2012 r.

Przewodniczący Rady
Jan Trzęsiok

