
 

 

UCHWAŁA NR LV.295.2018 

RADY GMINY ŚLEMIEŃ 

z dnia 16 kwietnia 2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XLV.237.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 11 października 2017 r. 

w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Ślemień oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych  w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela 

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

gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, 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, poz. 1189) po zasięgnięciu opinii 

związków zawodowych 

Rada Gminy Ślemień uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XLV.237.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 11 października 2017 r. w sprawie 
szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Ślemień oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół 
nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. § 3 Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, 

opiekuńczych dla pedagoga, psychologa, logopedy, nauczyciela wspomagającego, doradcy zawodowego 

prowadzącego zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów 
w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, nauczyciela rehabilitanta w wymiarze 

24 godzin.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Jarosław Jurczak 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 kwietnia 2018 r.

Poz. 2750
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