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Poz. 2374
UCHWAŁA NR XIX/169/12
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE
z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów,
logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Opoczno
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, ze zm.1)) Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub
na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, według następujących norm:
Lp.

Stanowisko

Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć

1

Pedagog

20

2

Psycholog

20

3

Logopeda

20

4

Doradca zawodowy

20

§ 2. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustala się według wzoru:

gdzie:
W – tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela,
X1 , X2 , ... , Xn – liczba godzin określonych stanowisk przydzielonych nauczycielowi,
Y1 , Y2 , ... , Yn – tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin określonych stanowisk.
2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się w pełnych godzinach w ten sposób, że niepełną godzinę
do 0,5 godziny pomija się, a niepełną godzinę co najmniej 0,5 liczy się za pełną godzinę.
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz.
1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz.
1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67,
poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206.
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3. Godziny, które przekraczają tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć wyliczony w sposób określony w ust. 1, stanowią godziny ponadwymiarowe.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 r.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Opocznie:
Zdzisław Wojciechowski

