
 

 

UCHWAŁA NR VII/67/2015 

RADY GMINY KOŁBASKOWO 

z dnia 18 maja 2015 r. 

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, 

zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Kołbaskowo 

Na podstawie art. 42 ust 7 pkt 3, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nau-

czyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191, poz. 1198), Rada Gminy Kołbaskowo uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych 

prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, przez nauczycieli niewymienio-

nych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze, ustala się według następu-

jących norm: 

Lp. Stanowisko – typ szkoły 
Obowiązkowy tygodniowy 

wymiar godzin 

1 Pedagog, psycholog – szkoły i inne placówki oświatowe 24 

2 Logopeda – szkoły i inne placówki oświatowe 22 

3 Socjoterapeuta - szkoły i inne placówki oświatowe 24 

4 
Nauczyciele prowadzący terapię pedagogiczną 

(rewalidacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne) 
24 

5 
Nauczyciele przedszkoli prowadzący zajęcia w grupach mieszanych 

obejmujących zarówno dzieci 5-letnie jak i dzieci z innych grup wiekowych 
22 

6 
Nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzący gimnastykę 

korekcyjną 
22 

2. Dla określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wymienionych w ust. 1 

pkt 1-5 przez godzinę zajęć należy rozumieć jednostkę trwającą 60 minut, a dla nauczycieli wymienionych 

w ust. 1 pkt 6 – 45 minut. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbaskowo. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVIII/210/2012 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie ty-

godniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – 

Karta Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Kołbaskowo (Dz. Urz. Woj. Zachodnio-

pomorskiego z 2012 poz. 1607). 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2015 roku. 
  

 Przewodniczący Rady Gminy 
 

Zbigniew Szczuplak 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 22 czerwca 2015 r.

Poz. 2478
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