
 

 

UCHWAŁA NR VIII/41/2019 

RADY GMINY EŁK 

z dnia 28 marca 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku 

szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska 

kierownicze oraz zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego 

wymiar godzin zajęć niektórych nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela 

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 

(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  W uchwale Nr LVI/435/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia zasad rozliczania 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny 

w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin nauczycielom, którym 

powierzono stanowiska kierownicze oraz zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego 

obowiązkowego wymiar godzin zajęć niektórych nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty 

Nauczyciela (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2013 r., poz. 2615 ze zm.) w załączniku Nr 3 w § 1 w tabeli: 

1) punkt 4 otrzymuje brzmienie: 

L.p. Stanowisko Obowiązkowy tygodniowy 

wymiar godzin 

 

4. 

Nauczyciele orientacji przestrzennej i nauczyciele usprawnienia 

widzenia, a także inni specjaliści prowadzący zajęcia 

specjalistyczne, zatrudnieni w szkołach i placówkach 
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2) po punkcie 4 dodaje się punkty 5 i 6 w brzmieniu: 

L.p. Stanowisko Obowiązkowy tygodniowy wymiar 

godzin 

5. Logopeda 22 

6. 

Nauczyciele przedszkoli i innych placówek przedszkolnych 

pracujący z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci 

młodsze 
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DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 15 maja 2019 r.

Poz. 2532



§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

i wchodzi w życie 1 września 2019 r. 

 Przewodniczący Rady Gminy Ełk 

Mirosław Radywoniuk 
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