
UCHWAŁA NR XLII/285/18
RADY GMINY W GIDLACH

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie określenia  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli niewymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki 
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin pedagogów, 

psychologów, logopedów, doradców zawodowych w szkołach i placówkach dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Gidle

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1875 i poz. 2232; z 2018 r. poz.130) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189, poz. 2203)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
prowadzonych przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w szkołach 
i placówkach dla którch organem jest Gmina Gidle określa poniższa tabela:

Lp. Stanowisko Obowiązkowy tygodniowy 
wymiar zajęć

1. Pedagog 22
2. Psycholog 22
3. Logopeda 22
4. Doradca zawodowy 22

§ 2. Określa się obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych   
i opiekuńczych dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych, pracujących w grupach mieszanych, obejmujących dzieci sześcioletnie (min. 40%) i młodsze 
na 22 godziny.

§ 3. Uchyla się § 2 od pkt 1 do 5 - Uchwały Nr XIII/83/15 Rady Gminy w Gidlach z dnia 26 listopada 
2015 r. w sprawie zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze 
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gidle oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin dla psychologów, pedagogów, logopedów, nauczycieli wspomagających i doradców 
zawodowych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gidle.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018 roku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Gidlach

Grażyna Ostojska
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