
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/183/17 

RADY GMINY WIELBARK 

z dnia 25 października 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono 

stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli 

niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 mara 1990 r. o samorządzie gminnym (DZ. U. z 2017 r., 

poz. 1875) oraz art. 42 ust.7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r - Karta 

Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r., poz. 1189 ze zm.
1)

) Rada Gminy Wielbark uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXIX/169/09 Rady Gminy Wielbark z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie zasad 

udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela (Dz. Urz. 

Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 196, poz. 2722 i z 2012 r., poz. 2037) § 4 otrzymuje brzmienie: "Określa się 

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, przez pedagogów, psychologów, 

logopedów, doradców zawodowych i nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela: 

1) nauczyciel pedagog, psycholog, logopeda - 30 godzin, 

2) doradca zawodowy - 30 godzin, 

3) nauczyciel wspomagający, asystent nauczyciela - 25 godzin, 

4) nauczyciel w szkole prowadzący zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, dydaktyczno-

wyrównawcze - 18 godzin, 

5) nauczyciel w przedszkolu prowadzący zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, dydaktyczno-

wyrównawcze - 22 godziny, 

6) nauczyciel prowadzący zajęcia w grupach mieszanych obejmujących dzieci 6-letnie i młodsze - 

22 godziny. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielbark. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Przewodniczący Rady 

Andrzej Kimbar 

 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 60 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 grudnia 2017 r.

Poz. 4941
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