
UCHWAŁA NR XXXVIII/833/2018
RADY MIASTA GLIWICE

z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych 
w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, psychologów, pedagogów, 

logopedów, doradców zawodowych oraz terapeutów pedagogicznych z wyjątkiem nauczycieli 
zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 w zw. z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po uzyskaniu opinii związków 
zawodowych zrzeszających nauczycieli

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez 
nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć na stanowiskach:  pedagoga, psychologa, logopedy, 
doradcy zawodowego, terapeuty pedagogicznego z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych w wymiarze 22 godzin. 

§ 2. 1. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze 
godzin w kształceniu zaocznym wynosi –   20 godzin na tydzień.

2. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w kształceniu 
zaocznym zalicza się:

1) godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń, zajęć praktycznych i konwersatoriów,

2) faktycznie zrealizowane godziny poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych (z 
wyjątkiem egzaminów wstępnych) licząc poprawianie 3 prac za jedną godzinę zajęć,

3) godziny nadzorowania pisemnych egzaminów semestralnych,

4) godziny przeprowadzania egzaminów ustnych licząc 3 słuchaczy za 1 godzinę.

3. Dla celów obliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych przez godzinę ćwiczeń 
i konsultacji należy rozumieć - 45 minut, przez godzinę zajęć praktycznych 55 minut, a przez godzinę 
pozostałych zajęć - 60 minut.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice oraz dyrektorom szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych  przez Miasto Gliwice.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 31 maja 2012 r. nr XX/413/2012  w sprawie 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych 
w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, psychologów, pedagogów, 
logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki 
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz uchwała Rady 
Miejskiej w Gliwicach z dnia 7 listopada 2013 r. nr XXXVIII/798/2013 zmieniająca uchwałę Nr XX/413/2012 
Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół 
zaocznych, psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących 
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 
wymiarze godzin.
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§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wejdzie w życie 
z dniem 1 września 2018 r.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Gliwice

Marek Pszonak
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