
Uchwała Nr XXXII/273/05
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 25 stycznia 2005 roku

w sprawie: tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli   
                  niewymienionych w art. 42 ust 3 – Karta Nauczyciela

Na podstawie atr. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym        (Dz.U.
Dz 2001r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami), art. 42 ust. 7 w związku z art. 7 w związku z art. 91a
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tj. jednolity Dz. U. z 2003r. nr 118, poz.
1112 z późniejszymi zmianami).

uchwala się co następuje:

§ 1
Postanowienie uchwały stosuje się  do nauczycieli  zatrudnionych w szkołach i  placówkach
wymienionych w art. 1 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, dla
których Gmina Drezdenko jest organem prowadzącym.

§ 2
Tygodniowy  obowiązkowy  wymiar  godzin  zajęć  dydaktycznych,  wychowawczych  lub
opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z dziećmi dziećmi młodzieżą przez nauczycieli nie
wymienionych w art. 42 ust. 3 – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze ustala
się wg. norm:
Lp. Stanowisko Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin

zajęć
1. Pedagodzy,  psycholodzy  oraz  inni

specjaliści  zatrudnieni  w  szkołach  i
placówkach

20 godzin 

2. Nauczyciele  przedszkoli  prowadzący
zajęcia  w  grupach  mieszanych
obejmujących  zarówno  dzieci  6-letnie
jak i dzieci innych grup wiekowych

22 godziny

§ 3
Do celów obliczenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela przez godziny zajęć
lekcyjnych należy rozumieć jednostkę trwającą 45 minut, a przez godzinę pozostałych zajęć
60 minut.

§ 4
Traci moc uchwała Nr XXX/242/01 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 kwietnia 2001r. w
sprawie tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy –
Karta Nauczyciela.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 § 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
/-/Jerzy Skrzypczyński



Uzasadnienie

Zgodnie z art.42 ust  7 – Karta Nauczyciela organ prowadzący po uzyskaniu opinii

organu sprawującego nadzór pedagogiczny określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin

zajęć nauczycieli niewymienionych w ust. 7.


