
RADA GMINY
oietrowice Wielkie

Uchwala Nr XXXVU354/2018

Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 21 czefllca 2018t .

w sprawie tygodniowego obowiqzkowego wymiaru godzin zaje6 nauczycieli szk6l i przedszkoli
prowadzonych przez Gminq Pietro$/ice Wielkie, a nie wymienionych w art.42 ust.3 Karty
Nauczyciela

Na podstawie art. 18 u9t. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozedzie gminnym (1. i. Dz. U.
z 2O18t. poz. W4 ze zm.), ad. 42 usl. 7 pkt 3 lit b) w zwiqzku z art. 9'1d pkt '1 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Oz. U. 22017 t., poz. 1189 z &2n. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i

ad. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o oglaszaniu akt6w normatyvi,nych i niekt6rych innych
akt6w prawDrch (Dz. U.22017 t.,poz.1523l

Rada Gminy Pietrowice Wielkie

uchwala

s1

Tygodniowy obowiqzkowy wymiar godzrn zalQd nauczyciel nie wymtenionych w art 42 usl 3 ustawy
z dnia 26 slycznia '1982 r. - Karta Nauczycie a (Dz U. z 2017 t., paz 1189 ze zm ) zatrudnionych
w pelnym wymlarze zajQc, ustala sie wedlug nastepulAcych norm:
T ) pedagodzy 22 godziny lygodniowo,
2) psycholodzy 22 godziny lygodniowo,
3) ogopedzi 22 godziny tygodniowo,
4) lerapeuc pedagog czn 22 godziny tygodniowo.
5) doradcy zawodowi 22 godziny tygodniowo,
6) nauczyqee peedszkoln prowadzEcy zalQcra w grupach mieszanych obejmulqcych zardwno

dzeci szescioletnre lak r dzeci nnych grup wekowych - 22 godziny tygodniowo,
7) nauczyciele prowadzqcy grmnastykQ korekcylnq - 22 godziny tygodniowo

s2

Traci moc uchwala nr Xl)(188/2016 Rady Gm ny Pietrowice Wielkie z dnia 29.08.2016 r. w sprawle
tygodniowego obowiezkowego wymiaru godzin zaiQC niekt6rych nalczycielizatrudnlonych w szkolach
i plac6wkach prowadzonych pzez Gmine P elrowice Wre kre araz zasad zdiczania da
obowiqzkowego wymiaru zajQ6, nauczyciela prowadzqcego przedmioly w r62nym wymiarze godzln

s3

Wykonanle uchwaly powrerza siQ W6jtowr Gminy Pietrowice Wrelkie.

s4

Uchwala podlega ogloszenau w Dzienniku Uzedowym Wojew6dztwa Slqskiego i wchodzi w 2ycie
z dniem T wrzesnia 2018 r
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