
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/296/13 

RADY GMINY JASIENICA 

z dnia 27 marca 2013 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/257/2008 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 listopada 2008r. 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz 

zwolnień z obowiązku realizacji zajęć przez nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze 

w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Jasienica oraz ustalenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych 

nauczycieli 

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym          

(tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ust.7 pkt.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – 

Karta Nauczyciela ( z 2006r. Dz. U. Nr 97 poz. 674 z późn. zm. ) po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratorium 

Oświaty w Katowicach – Delegatura w Bielsku-Białej  

Rada Gminy Jasienica  

u c h w a l a co następuje 

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXVII/257/2008 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 listopada 2008r. 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz 

zwolnień z obowiązku realizacji zajęć przez nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach 

i szkołach prowadzonych przez Gminę Jasienica oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli ust. 1 i 2 w § 5 otrzymują 

brzmienie:  

1. „§ 5 ust. 1. Dla pedagoga, psychologa, logopedy szkolnego i doradcy zawodowego obowiązkowy 

tygodniowy wymiar wynosi 24 godzin ( 1 godzina = 60 min.) ”. 

2. „§ 5 ust. 2 . W przypadku konieczności łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego 

etatu, ustala się pensum proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez 

nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Wszystkie godziny realizowane 

powyżej tak ustalonego pensum stanowią, zgodnie z art. 35 ust.2 ustawy – Karta Nauczyciela, godziny 

ponadwymiarowe”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Jasienica.  

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

Śląskiego.   

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Jerzy Czudek 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 kwietnia 2013 r.

Poz. 3356
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