
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII(198)2018 

RADY GMINY DYNÓW 

z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dynów. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art.41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym ( t.j.:Dz. U. z 2017 r. poz.1875 i 2232 z późn. 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 ( t.j.:Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203) 

i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych ( Dz. U z 2015 r. poz.1881 z późn. zm.) 

Rada Gminy Dynów uchwala, co następuje: 

§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,  

prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli 

niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, a zatrudnionych w szkołach dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Dynów, określa się według następujących norm: 

Lp. Stanowisko 

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego 

wymiaru zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych, opiekuńczych 

1. 
pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, 

doradca zawodowy 
22 

2. 

nauczyciel prowadzący zajęcia w oddziale 

przedszkolnym/przedszkolu w grupach wiekowo 

mieszanych z 6 latkami 

22 

3. 
nauczyciel prowadzący zajęcia łączone oddziału 

przedszkolnego z klasą I szkoły podstawowej 
18 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dynów. 

§ 3. Do arkuszy organizacyjnych szkół dotyczących roku szkolnego 2018/2019, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Dynów, zatwierdzonych przed dniem 1 września 2018 r., znajdują zastosowanie 

zmiany, wynikające z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, o którym mowa w § 1 niniejszej 

Uchwały. 

§ 4. Z dniem 31 sierpnia 2018 r. traci moc Uchwała Nr XVII(87)2016 Rady Gminy Dynów z dnia 4 maja 

2016 roku w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Dynów. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia czwartek, 17 maja 2018 r.

Poz. 2474



§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 września 2018 r. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy Dynów 

 

 

Beata Skiba 
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