
 

 

UCHWAŁA NR 22.222.2016 

RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH 

z dnia 9 listopada 2016 r. 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  niektórych nauczycieli  

i nauczycieli  realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 

tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446) oraz art. 42 ust 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia  1982 r.  – Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz 191 ze zm.) Rada Miejska w Krzepicach uchwala: 

§ 1. W szkołach i przedszkolach , dla których organem prowadzącym jest gmina Krzepice określa się  ilość 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru  godzin zajęć dla: 

1) pedagoga szkolnego - w wysokości 20.godz. 

2) logopedy – w wysokości 25 godz. 

3) nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej lub specjalisty, 

współorganizującego kształcenie uczniów niepełnosprawnych – w wysokości 25 godz. 

4) nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjne -  w wysokości 22 godz. 

5) nauczyciela prowadzącego zajęcia gimnastyki korekcyjnej – w wysokości 22 godz. 

§ 2. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli, realizujących w ramach stosunku 

pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, określa się wg wzoru: W= (x1+x2+…xn) : [(x1:y1) +(x2:y2) 

+… (xn:yn] Gdzie: W- oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć,  x1, x2, xn – oznacza liczbę 

godzinna poszczególnych stanowiskach przydzieloną  nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły, y1, y2, yn – 

oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin określony dla  stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta 

Nauczyciela oraz w  § 1 niniejszej uchwały. 

2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się w pełnych  godzinach tak, że godzinę do 0,5 pomija się, 

a godzinę co najmniej 0,5 przyjmuje się za pełną. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIII/189/08 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 12 września 2008 r  

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga szkolnego  

i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 

tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic. 
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§ 5. Uchwała  podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województw Śląskiego i wchodzi w życie  

z dniem 1 grudnia 2016 roku. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

mgr Mateusz Kluba 
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