
UCHWAŁA NR XXXII/259/13
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

Na podstawie 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 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii związków zawodowych Rada Miejska 
w Byczynie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz w wysokości 30 
godzin dla: 

1) pedagogów szkolnych, 

2) logopedów, 

3) psychologów, 

4) doradców zawodowych. 

2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć, o którym mowa w ust. 1 dotyczy nauczycieli zatrudnionych 
w pełnym wymiarze czasu pracy. 

3. Przez godzinę o której mowa w ust. 1 rozumie się godzinę zegarową, czyli 60 minut. 

§ 2. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli pracujących na stanowiskach o różnym 
wymiarze godzin ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela 
zajęć. 

2. Wymiar godzin, o którym mowa w ust. 1 wylicza sie sumując liczbę godzin realizowaną w różnych 
wymiarach i dzieląc przez wymiar etatu wynikający z sumy etatów łączonych różnych wymiarów pensum 
zaokrąglonych do całości, poprzez odrzucenie końcówki poniżej 0,5 godziny lub zaokrąglenie końcówki 0,5 
godziny i większej w górę do pełnej godziny. 

3. Godziny realizowane powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, ustalonego na 
podstawie ust. 1 i 2, są godzinami ponadwymiarowymi. 

4. Łączenie zajęć o różnym wymiarze pensum w ramach etatu jest dopuszczalne tylko w przypadku braku 
możliwości zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć w ramach jednego pensum oraz pod warunkiem 
posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/276/09 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 września 2013 r. 
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Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Byczynie 

Grzegorz Kapica
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