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UCHWAŁA NR XXXVIII/363/18
RADY GMINY W KRASOCINIE
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Krasocin
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 994), art. 42 ust.7 pkt 3 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j.
Dz. U z 2018 r. poz. 967) w brzmieniu nadanym art. 76 pkt 22 lit. d ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja
1991r. o związkach zawodowych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1881 z późn. zm.), uchwala, co następuje:
§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych
w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Krasocin, określa się następująco:
L.p.

Nauczyciel/specjalista

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pedagog
Psycholog
Logopeda
Terapeuta pedagogiczny
Doradca zawodowy
Nauczyciel prowadzący zajęcia specjalistyczne
(rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze, korekcyjnokompensacyjne, socjoterapeutyczne oraz inne o charakterze
terapeutycznym):
a) w szkołach,
b) w przedszkolach.
Nauczyciele przedszkola, oddziału przedszkolnego przy
szkołach podstawowych prowadzących zajęcia w grupach
,,mieszanych”:
a) nieobejmujących dzieci 6-letnie,
b) obejmujących dzieci 6-letnie

7.

Tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin
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22
22
22
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22
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§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXIX/282/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych dla niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
– Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin nauczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2017, poz. 2536)
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasocin.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018 r.

Przewodniczący Rady gminy
Rafał Chruściel

