
Uchwała Nr XXVIII/154/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin

dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki

określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym

wymiarze godzin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 42 ust. 7

pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r.,

Nr 118, poz. 1112 ze zmianami) - Rada Gminy, działając na wniosek Wójta

Gminy Żyrzyn, po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty w Lublinie,

uchwala co następuje:

§1

1.Nauczyciel realizujący w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla

stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, jest

zatrudniony w pełnym wymiarze godzin, gdy suma ilorazów realizowanych

przez niego części tygodniowych obowiązkowych wymiarów zajęć

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na tym stanowisku, jest nie

mniejsza niż jeden.

2.Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla nauczycieli o których mowa w

ust. 1 określa się jako wynik dzielenia liczby realizowanych godzin zajęć przez

wymiar wyliczonego etatu wg zasady z ust. 1.

3.Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć wyliczony zgodnie z zasadą o

której mowa w ust. 2 zaokrągla się z dokładnością pełnych godzin w ten

sposób, że czas zajęć do 0,50 pomija się, a co najmniej 0,51 godziny liczy się

za pełną godzinę.

§2

Godziny realizowane ponad ustalony w §1 ust. 2 tygodniowy obowiązkowy

wymiar zajęć są godzinami ponadwymiarowymi liczonymi na zasadach

określonych w regulaminie wynagradzania nauczycieli.

§3

Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze, wymiar zatrudnienia

wyliczony zgodnie z zasadą, o której mowa w §1 ust. 2 zaokrągla się do dwóch

miejsc po przecinku.



§4

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla nauczycieli o których mowa w §1

ust. 1 ustala dyrektor szkoły lub przedszkola, podając te ustalenia do

wiadomości tych nauczycieli, Samorządowej Administracji Placówek

Oświatowych w Żyrzynie oraz załączając ich wykaz do organizacji roku

szkolnego.

§5

Realizacja godzin zajęć w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć

wyliczonego w sposób określony w §1 ust. 2 oznacza realizację tych zajęć w

czasie przypisanym dla realizacji jednej godziny zajęć dydaktycznych,

wychowawczych i opiekuńczych realizowanych zgodnie ze statutem szkół i

przedszkola.

§6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn.

§8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Lubelskiego.


