
UCHWAŁA NR XXXIIl247/2018
RADY GMINY ZŁOTA
z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
szkół i przedszkoli niewymienionych wart. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.
- Karta Nauczyciela.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 42 ust.7 pkt. 3 w związku z art. 91 d pkt.1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Oz.U. z 2017 r. poz.1189 ze zm.), po uzyskaniu opinii
związków zawodowych Rada Gminy Złota uchwala co następuje:

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zaJęc dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych wart. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
- Karta Nauczyciela prowadzonych przez Gminę Złota ustala się następująco:

Lp. Stanowisko Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego
wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych

l. Logopeda 22
2. Pedagog 22
3. Psycholog 22
4. Doradca zawodowy 22
5. Terapeuta pedagogiczny 22

!p.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złota.

S 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi
w życie z dniem I września 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY



Uzasadnienie

W związku ze zmianą ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 2017 r. poz.ll89 ze zm.), która wejdzie w życie z dniem l września 2018 r. organy
prowadzące zostały zobowiązane do określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców
zawodowych oraz nauczycieli niewymienionych wart. 42 ust.3 w/w ustawy. Regulacja
art. 42 ust.7a ustawy Karta Nauczyciela, wprowadza z dniem l września 2018 r. maksymalną
liczbę tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć w ilości 22 godzin. W związku
z powyższym podjęcie uchwały w powyższym zakresie jest uzasadnione. Projekt uchwały
został zaopiniowany przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli gminy Złota.
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