Uchwała Nr XLVIII/472/2013
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 28 maja 2013 r.
w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów,
psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia
związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania
uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.,
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art. 12 pkt. 11
w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595), art. 42 ust. 7 pkt. 3 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r., Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 ze zmianami),
na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z dziećmi, młodzieżą, młodocianymi
pracownikami oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli niewymienionych
w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin
w przedszkolach, szkołach i placówkach, ustala się według poniższych norm:

Lp.

Zajmowane stanowisko nauczyciela

1.

Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi
Nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek
prowadzący zajęcia rewalidacyjno wychowawcze z dziećmi i młodzieżą
upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim.
Doradcy zawodowi prowadzący zajęcia
związane z wyborem kierunku kształcenia
i zawodu, w celu wspomagania uczniów
w podejmowaniu decyzji edukacyjnych
i zawodowych, a także inni specjaliści
prowadzący zajęcia specjalistyczne
w placówkach.
Nauczyciele przedszkoli prowadzący zajęcia
w grupach mieszanych, obejmujących,
co najmniej połowę grupy licząc w osobach,
dzieci sześcioletnich, jak i dzieci innych
grup wiekowych.
Nauczyciele - instruktorzy prowadzący zajęcia
dydaktyczne w szkołach i placówkach
oświatowych oraz nauczyciele prowadzący
gimnastykę korekcyjną.
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Tygodniowa liczba godzin
obowiązkowego wymiaru zajęć
dydaktycznych, wychowawczych,
opiekuńczych
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7.
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Nauczyciele praktycznej nauki zawodu
zatrudnieni w centrum kształcenia
praktycznego.
Nauczyciele centrum kształcenia praktycznego
prowadzący zajęcia w systemie
pracownianym i laboratoryjnym.
Nauczyciele teoretycznych przedmiotów
zawodowych zatrudnieni w Ośrodku
Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.
Nauczyciele placówek oświatowo wychowawczych prowadzący zajęcia systemem
innym niż pracowniany.
Pedagodzy i psycholodzy, zatrudnieni na
podstawie przepisów Karty Nauczyciela,
w Centrum Administracyjnym Placówek
Opiekuńczo - Wychowawczych
w Nowym Sączu.
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2. Dla celów obliczenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, przez
godzinę:
1) ćwiczeń i konsultacji należy rozumieć - jednostkę 45 minut,
2) zajęć praktycznych - jednostkę 55 minut,
3) pozostałych zajęć - 60 minut.
3. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze prowadzone bezpośrednio
z dziećmi, młodzieżą, młodocianymi pracownikami oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez
nauczycieli wymienionych w § 1. pod lp. 1 - 3 i 10 należy rozumieć zajęcia grupowe
i indywidualne wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych,
profilaktycznych i korekcyjnych.
§ 2. 1. Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin ustala się według wzoru:
W = (x1 + x2 + … + xn) : [(x1 : y1 ) + ( x2 : y2 ) + … + ( xn : yn )]
gdzie:
x1, x2, …, xn - oznacza ilość godzin zajęć na poszczególnych stanowiskach przydzieloną
nauczycielowi w arkuszu organizacji przedszkola, szkoły, placówki.
y1, y2, …, yn - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych, opiekuńczych określony dla danego stanowiska w art. 42 ust. 3
Karty Nauczyciela oraz w § 1. ust. 1 niniejszej uchwały.
2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1 przyjmuje się w pełnych godzinach tj. zajęcia
prowadzone w wymiarze do 0,5 godziny pomija się, natomiast zajęcia prowadzone, przez co
najmniej 0,5 godziny przyjmuje się za pełną godzinę.
3. Obowiązkowy, pełny wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych
nauczycieli zobowiązanych do pracy w innej szkole, przedszkolu, placówce w celu
realizowania obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć, ustala się według zasad
określonych w ust. 1.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/257/2000 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 maja 2000
roku w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela i nauczycieli przedmiotów
o różnym wymiarze godzin zmieniona uchwałą Nr LXV/782/2006 Rady Miasta
Nowego Sącza z dnia 30 maja 2006 r., oraz uchwałą Nr XL/408/2012 Rady Miasta
Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2012 roku.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r., z tym, że przepis w § 1. ust. 1
pod lp. 10 traci moc z dniem 31 grudnia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Jerzy Wituszyński

