
UCHWAŁA NR IX/66/15
RADY GMINY BIESIEKIERZ

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 
nauczycieli szkół i przedszkola niewymienionych w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela , nauczycieli 

realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów i logopedów 

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. Nr 
97, poz. 674 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr X/67/11 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 13 października 2011 r. w sprawie określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół i przedszkola niewymienionych 
w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów i logopedów (Dz. Urz. Woj. 
Zachod. Nr 130, poz. 2364) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
prowadzonych bezpośrednio z uczniami , przez nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć na 
stanowiskach nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz na stanowiskach pedagogów 
i logopedów, ustala się według następujących norm:”.

Lp.  Stanowisko  Tygodniowy 
obowiązkow
y wymiar 
godzin

1.  Nauczyciele szkół i przedszkola prowadzący zajęcia w ramach kształcenia specjalnego z dziećmi i młodzieżą 
upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz nauczyciele prowadzący zajęcia 
dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne i inne zajęcia specjalistyczne, zgodnie 
z orzeczeniami 

 18

2.  Nauczyciele szkół i przedszkola prowadzący zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą 
upośledzonymi w stopniu głębokim 

 18

3.  Nauczyciele szkół i przedszkola prowadzący gimnastykę korekcyjną  18
4.  Pedagodzy  20
5.  Logopedzi  24
6.  Doradcy zawodowi  24
7.  Nauczyciel wspomagający  28
8.  Nauczyciele przedszkola i oddziałów przedszkolnych prowadzący zajęcia w grupach mieszanych, obejmujących co 

najmniej połowę grupy licząc w osobach, dzieci sześcioletnich jak i dzieci innych grup wiekowych 
 22

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Marek Płaza
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