
 

 

UCHWAŁA NR 49/VI/2019 

RADY GMINY MIEDŹNO 

z dnia 2 kwietnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, 

którym powierzono stanowiska kierownicze w zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez 

Gminę Miedźno oraz określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli 

niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), w związku z art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.), Rada Gminy Miedźno  

uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale nr 208/XXXI/2017 Rady Gminy Miedźno z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie określenia 

zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i  opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w  zespołach 

szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miedźno oraz określenie tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379  

z  późn. zm.) w § 5, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem; 

2) dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu: 

„6) terapeuta pedagogiczny - 20 godzin; 

7) nauczyciel przedszkola, prowadzący zajęcia w grupach mieszanych obejmujących dzieci 

sześcioletnie i dzieci poniżej szóstego roku życia - 25 godzin.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie od 1 września 2019 r. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Miedźno 

 

 

Zdzisław Bęben 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 kwietnia 2019 r.

Poz. 2925
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