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UCHWAŁA NR XLIX/292/2018
RADY GMINY W BAŁTOWIE
z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów,
logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Bałtów i ustalenia liczby godzin dla nauczyciela bibliotekarza
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018r., poz. 994) oraz w związku z art. 42 ust.7 pkt 3, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967) Rada Gminy w Bałtowie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów
pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bałtów,
w wymiarze 22 godziny.
§ 2. Ustala się następujące liczby uczniów w szkołach, na których przysługuje etat bibliotekarza:
1) W szkołach liczących powyżej 150 uczniów przysługuje 1 etat nauczyciela – bibliotekarza.
2) W szkołach liczących poniżej 150 uczniów, ustala się 1 godzinę pracy bibliotekarza na każdych
10 uczniów.
3) Przez liczbę uczniów należy rozumieć liczbę uczniów zaplanowanych w arkuszu organizacyjnym na dany
rok szkolny.
§ 3. Przepisy uchwały mają zastosowanie począwszy od roku szkolnego 2018/2019.
§ 4. Z końcem roku szkolnego 2017/2018 traci moc Uchwała Nr XXVI/160/2012 Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 26 października 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga
i logopedy, jak również nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze w szkołach
prowadzonych przez Gminę Bałtów.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bałtów.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Leszek Smoliński

