Uchwała Nr 238/V/09
Rady Miasta Józefowa
z dnia 23 lipca 2009 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli
nie wymienionych 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3,
w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), Rada Miasta Józefowa uchwala, co
następuje:

§1
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą przez nauczycieli
nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, zatrudnionych
w pełnym wymiarze zajęć, ustala się według następujących norm:

L.p.
1.
2.

3.

4.

Stanowisko
Pedagodzy i psychologowie
(1 godz. zajęć = 60 minut)
Nauczyciele przedszkoli i przedszkoli z
oddziałami integracyjnymi, prowadzący
specjalne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
logopedyczne oraz zajęcia o charakterze
terapeutycznym
(1 godz. zajęć = 60 minut)
Nauczycieli wszystkich typów szkół,
prowadzący zajęcia dydaktycznowyrównawcze, zajęcia specjalistyczne o
charakterze korekcyjno-kompensacyjnym,
logopedycznym, socjoterapeutycznym oraz
terapeutycznym
(1 godz. = 45 minut)
Nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem
pedagogicznym zatrudnieni dodatkowo w
szkołach z oddziałami integracyjnymi
(nauczyciele wspomagający)

Tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin
21

21

21

18

5.
6.

Nauczyciel – doradca metodyczny
Nauczyciele prowadzący gimnastykę
korekcyjną w szkołach (1 godz. zajęć = 45
min.)

6 -12
18

§2
Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio
z dziećmi i młodzieżą należy rozumieć zajęcia grupowe i indywidualne, wynikające
z realizacji zadań doradczych, diagnostycznych, terapeutycznych i korekcyjnych.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa

§4
Traci moc uchwała Nr 208/IV/04 Rady Miasta Józefowa z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie zasad organizacji pracy pedagogicznej w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Miasto Józefów.

§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązywania od dnia
1 września 2009 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 o zmianie ustawy – Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2009 r. nr 1 poz. 1) organ prowadzący szkołę lub placówkę
określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół nie
wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz pedagogów,
psychologów i logopedów.
Uchwała nie pociąga za sobą dodatkowych skutków finansowych.

