
Uchwala Nr  XXIV / 346 / 2005 
Rady Gminy Pawlowice 

 
z dnia  15 kwietnia  2005r. 

 
w sprawie ustalania tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajec nauczycieli 

realizujacych zajecia z przedmiotów  o róznym wymiarze godzin zatrudnionych w szkolach 
i placówkach oswiatowych prowadzonych przez Gmine Pawlowice Powiat Raciborski. 

 
 
     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. 3 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 
 
Od 1 wrzesnia 2005 roku nauczycielom realizujacym tygodniowy obowiazkowy wymiar godzin zajec 

dydaktycznych, wychowawczych, opiekunczych w róznych wymiarach przy ustalaniu ich 

tygodniowego obowiazkowego wymiaru nalezy okreslic zgodnie z zasada przedstawiona w § 2.  

 
§ 2 

1. W celu ustalenia tygodniowego obowiazkowego czasu pracy dla nauczyciela zatrudnionego  
w róznych wymiarach czasu pracy nalezy zsumowac ilosc godzin przydzielonych 
nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoly / placówki i podzielic je przez wspólczynnik      
a wyliczony wedlug wzoru: 

 
 a = (x1 : y1) + (x2 : y2)+ ... +  (xn : yn) 
  
 gdzie:    x1, x2 , xn- liczba godzin przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym     
                          szkoly/placówki w danym wymiarze, 
   y1,  y2., yn.- wymiary czasu pracy nauczyciela zgodnie z art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela 
 

2. Otrzymany wynik stanowi obowiazkowy tygodniowy wymiar czasu nauczyciela, o którym 
mowa w pkt. 1. Wynik ustalony ulamkowo nalezy zaokraglic ( ponizej 0,49 – w dól, od 0,5 – w 
góre). 

 
3. Jezeli ilosc godzin przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoly/placówki 

jest wieksza niz ustalony zgodnie z trescia pkt.1. nalezy od liczby godzin przydzielonych 
nauczycielowi odjac liczbe godzin ustalona zgodnie z trescia pkt. 1. Tak ustalone godziny 
stanowia prace w godzinach ponadwymiarowych.  

 
4. Powyzsze zasady stosuje sie pod warunkiem, ze nauczyciele posiadaja kwalifikacje do 

prowadzenia tych zajec.  
 
 

§ 3 
 
Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy. 
 

§ 4 
 
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym 
Województwa Slaskiego. 



 


