UCHWAŁA NR XXVI/153/2017
RADY GMINY WOLANÓW
z dnia 21 marca 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXV/186/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 października
2013 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz
obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt .15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity –
Dz. U. z 2016 r, poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7, art. 42a ust. 1 i art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity – Dz.U. z 2016 r. poz.1379 z późn. zm.) Rada Gminy Wolanów
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. W § 1 pkt. 1 zmniejsza się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektora przedszkola liczącego: - od 4 do 6 oddziałów: z 8 godzin na
5 godzin.
2. Zmienia się § 2, który otrzymuje brzmienie: „Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą oraz na rzecz
dzieci i ich rodzin przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w pełnym wymiarze godzin ustala się według
następujących norm:
Lp.

Satanowisko

Obowiązkowy
tygodniowy
wymiar godzin

1.

Pedagog, psycholog, logopeda we wszystkich typach przedszkoli i szkół

20

2.

Nauczyciele przedszkoli, szkół prowadzący zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, rewalidacyjne, dydaktyczno wyrównawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo w stopniu głębokim, a także inni specjaliści
prowadzący zajęcia specjalistyczne zatrudnieni w szkole

18

3.

Nauczyciele przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkołach podstawowych prowadzący zajęcia w grupach
"mieszanych" (dzieci 6-cio i 5-cio letnie)

22

4.

Nauczyciel wspomagający w przedszkolu

25

5.

Nauczyciel wspomagający w szkole podstawowej

20

6.

Doradca zawodowy

20

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa
Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Teresa Pankowska

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: BAEAZ-EKILW-TQBPQ-XGCIR-AZQKP. Podpisany
Strona 1

