UCHWAŁA Nr IX/68/11
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 08 kwietnia 2011 r.

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
zatrudnionych w podległych szkołach i przedszkolach dla których organem
prowadzącym jest Gmina Miasto Dębica
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7
pkt 3), ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674 z późn. zm.) Rada Miejska w Dębica, uchwala co następuje:

§1
Tygodniowy obowiązkowy wymiar

godzin

zajęć

dydaktycznych,

wychowawczych

i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i uczniami w szkołach kaŜdego typu
oraz w przedszkolach przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z 26
stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć ustala się wg
następujących norm:

L.p.

Stanowisko- rodzaj szkoły

Tygodniowa liczba godzin
obowiązkowego wymiaru zajęć
dydaktycznych wychowawczych
i opiekuńczych

1

Nauczyciel prowadzący gimnastykę korekcyjną

18 godzin

2

Logopeda

20 godzin

3

Reedukator

20 godzin

4

Psycholog

20 godzin

5

Nauczyciel wspomagający w oddziale
podstawowej lub gimnazjum (tj
kwalifikacje i prowadzący zajęcia w
z uczniami posiadającymi orzeczenia
specjalnego)

6

Pedagog szkolny w gimnazjum oraz w szkole podstawowej

integracyjnym w szkole
nauczyciel posiadający
oddziale integracyjnym
o potrzebie kształcenia

18 godzin

22 godziny

7

Doradca zawodowy prowadzący zajęcia związane z wyborem
kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w
podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych , o którym
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11
ustawy o systemie oświaty

30 godzin

8

Nauczyciel przedszkola prowadzący zajęcia w grupach
mieszanych obejmujących zarówno dzieci sześcioletnie,
jak i dzieci innych grup wiekowych

22 godziny

nauczyciel wspomagający w oddziale integracyjnym przedszkola,
(tj nauczyciel posiadający kwalifikacje i prowadzący zajęcia
w oddziale integracyjnym z dziećmi posiadającymi orzeczenia o
potrzebie kształcenia specjalnego)
a) w grupach o których mowa w punkcie 8

9

b) w pozostałych grupach

1.

2.

22 godziny
25 godzin

§2
Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla
stanowisk o róŜnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustala się zgodnie z
art. 42 ust. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela uśredniony tygodniowy
wymiar godzin.
Uśredniony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin stanowi iloraz sumy
realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w poszczególnych wymiarach,
zaokrąglony do pełnych godzin według ogólnych zasad matematycznych.

§3
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom przedszkoli, szkół i gimnazjów dla których
Gmina Miasto Dębica jest organem prowadzącym.
§4
Traci moc uchwała nr XXIX/368/05 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 24 sierpnia 2005r. w
sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
zatrudnionych w podległych szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym
jest gmina Miasto Dębica z późn. zmianami.
§5
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębicy

Stefan Bieszczad

