
Uchwala Nr  XXIV / 345 /  2005 
Rady Gminy Pawlowice 

 
z dnia  15 kwietnia 2005r.  

 
w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiazkowego wymiaru  godzin zajec nauczycieli, 
dla których ustalony plan zajec jest rózny w poszczególnych okresach roku szkolnego 
zatrudnionych w szkolach i placówkach oswiatowych prowadzonych przez gmine Pawlowice. 
 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pózn. zm.), art. 42 ust. 7 pkt. 1 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2003 roku Nr 118, poz. 1112 z pózniejszymi zmianami) 
po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisje Dzialalnosci Spolecznej, Kuratorium Oswiaty oraz Rade 
Oswiatowa  

 
Rada Gminy Pawlowice 

uchwala: 
 
 

§ 1 
 

1. Nauczyciele zatrudnieni w pelnym wymiarze zajec, dla których ustalony plan zajec wynikajacy 
z planów nauczania lub organizacji pracy szkól i placówek prowadzonych przez Gmine 
Pawlowice w danym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje obowiazujacego tego nauczyciela 
tygodniowego  wymiaru godzin zajec dydaktycznych, zobowiazani  sa do realizowania w 
innych okresach trwania roku szkolnego takiego wymiaru tygodniowej liczby godzin zajec 
zwiekszonego lub zmniejszonego, aby sredni wymiar zajec nauczyciela w ciagu calego roku 
szkolnego nie byl nizszy niz obowiazkowy wymiar godzin zajec okreslony w mysl art. 42 Karty 
Nauczyciela. 

2. Dla nauczycieli, którym w planie organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono liczbe 
godzin zajec przekraczajaca tygodniowy obowiazkowy wymiar godzin zajec – godzinami 
ponadwymiarowymi sa godziny zajec realizowane ponad tygodniowy obowiazkowy wymiar 
godzin zajec okreslony wedlug zasad ustalonych w ust. 1. 

 
 

§ 2 
 
Dla nauczycieli zatrudnionych w niepelnym wymiarze zajec, realizujacych rózny wymiar zajec                
w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o prace nalezy okreslic sredni wymiar godzin 
zajec dla calego okresu zatrudnienia. 
 

§ 3 
 
Plan zajec ustalony wedlug zasad, o których mowa w § 1 ust. 1 i ust.2 powinien byc okreslony dla 
kazdego nauczyciela w planie organizacyjnym szkoly i podany do wiadomosci przed rozpoczeciem 
roku szkolnego.   
 
 

§ 4 

 
Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy. 
 

§ 5 
 
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym 
Województwa Slaskiego. 
 


