
 

 

UCHWAŁA NR XXX/265/17 

RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU 

z dnia 17 maja 2017 r. 

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych 

w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz ustalenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone 

dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) po zaopiniowaniu projektu na podstawie 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 Miejska w Lidzbarku 

uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez 

nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 

a) pedagogów, psychologów, logopedów wykonujących w przedszkolu, szkole zadania z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w wymiarze 25 godzin, 

b) nauczycieli przedszkoli prowadzących zajęcia w grupach mieszanych obejmujących dzieci 6-letnie 

i młodsze w wymiarze 22 godzin, 

c) nauczycieli przedszkoli, szkół prowadzących zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne w wymiarze 

18 godzin. 

d) doradców zawodowych w wymiarze 25 godzin 

2. Dla ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych nauczycieli wymienionych w ust. 1a), 1b), 1c) przez godzinę rozumie się 60 minut, w ust. 1d) 

przez godzinę rozumie się 45 minut. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Tomasz Dudaniec 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 czerwca 2017 r.

Poz. 2670
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