Projekt
z dnia 5 czerwca 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych
w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2018 r.poz.994 z późn. zm.) art. 42 ust. 7 pkt 3 lit.b oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) w związku z art. 147 pkt 3 i art. 76 ust. 1 pkt 22 lit. d ustawy
z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) po
zaopiniowaniu przes zwiazki zawodowe
Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój uchwala , co następuje:
§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów
pedagogicznych, doradców zawodowych, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez gminę Goczałkowice-Zdrój, ustala się według następujących norm:
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§ 2. Uchyla się uchwałę nr XXX/186/2005 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 25.01.2005r.
w sprawie : określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli szkół podstawowych,
gimnazjum i przedszkoli , zatrudnionych w pełnym wymiarze, nie wymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. -Karta Nauczyciela , nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów realizowanych
w różnym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów ,logopedów i doradców zawodowych zmienioną
uchwałą nr VII/55/2015 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie : zmiany
uchwały nr XXX/186/2005 dotyczącej określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goczałkowice-Zdrój
§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
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