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z dnia .................... 2019 r.
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w sprawie okreélenia tygodniowego
obowiqzkowego wymiaru godzin zajgcr nauczycleli
pra k tyczne_|- nau kn1
zawodu we wszystkich typach szkél i na kwaliﬁkacyjnych kursach zawodowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzgdzie gminnym (Dz. U. Z 2019 r.,

poz. 506 z péin. zm.) oraz an. 42 ust. 7 pkt 3 1it.d w zwiqzku z aft. 91d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Kama Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z péin. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miasta Gliwice
uchwala, c0 nastgpuje
§ 1. Od dnia 1.09.2019 r. tygodniowy obowiqzkowy wymiar godzin nauczycieli praktycznej nauki zawodu
we wszystkich typach szké1 prowadzonych przez Miasto Gliwice ina kwaliﬁkacyjnych kursach zawodowych
wynosi 20 godzin.
§ 2. Wykonanie uchwa1y powierza siq Prezydentowi Miasta Gliwice.

§3. Uchwa1g wchodzi wzycie po up1ywie 14 dni od dnia og1oszenia wDzienniku Urzgdowym
Wojewédztwa Slqskiego.
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Stmna 1

Uzasadnienie
Zgodnie Z art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Kama Nauczyciela od dnia 1.09.2019 r.
obowiqzkowy wymiar godzin zajgé (pensum) nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach
godzin pracy w ramach
szké1 ina kwaliﬁkacyjnych kursach zawodowych , ustala org an prowa d zqcy. Llczba
'
obowiqzkowego wymiaru godzin nie m02e prze kraczac' 20 godzin tygodniowo. Do dnia 31.08.2019 r.
z1n ww. nauczycleh
tygodniowy wymiar g od'
' ' by1 ustalony przep1sam1
'
' ustawy 1' wyn0si1 22 godziny.
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