
 

 

UCHWAŁA NR VI/57/19 

RADY GMINY BRENNA 

z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół 

niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje: 

§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, prowadzonych bezpośrednio 

z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, ustala się według następujących norm: 

Lp. Stanowisko Tygodniowa liczba godzin 

obowiązkowego wymiaru zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych, 

opiekuńczych: 

1. Nauczyciele: pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, terapeuci 

pedagogiczni oraz doradcy zawodowi 

20 

2. Nauczyciele zatrudnieni w publicznych przedszkolach, lub 

oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach 

podstawowych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 

6- letnie i dzieci młodsze, w których dzieci 6 –letnie stanowią 

mniej niż 50% dzieci w grupie (50% -1) 

 

25 

3. Nauczyciele zatrudnieni w publicznych przedszkolach, lub 

oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach 

podstawowych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 

6- letnie i dzieci młodsze, w których dzieci 6 –letnie stanowią 

więcej niż 50% dzieci w grupie (50% +1) 

 

22 

§ 2. Regulacje zawarte w niniejszej uchwale stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w publicznych 

przedszkolach i publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Brenna. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/309/18 Rady Gminy Brenna z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3  

ustawy Karta Nauczyciela. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna. 
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§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 września 2019 r. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Marcin Janasik 
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