
 

 

UCHWAŁA NR 137/XIX/2016 

RADY GMINY KROCZYCE 

z dnia 27 czerwca 2016 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr 32/V/2015 Rady Gminy Kroczyce z dnia 31.03.2015r. 

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli  niewymienionych  

w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, oraz nauczycieli realizujących  

w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk  o różnym tygodniowym obowiązkowym 

wymiarze godzin a także określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), oraz art. 42  ust. 7  

pkt 3i art.91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.) po 

zaopiniowaniu przez Związek Nauczycielstwa Polskiego - Zarząd Oddziału w Kroczycach 

Rada Gminy Kroczyc 

-uchwala - 

§ 1. W uchwale Nr 32/V/2015 Rady Gminy Kroczyce z dnia 31.03.2015r. w sprawie: ustalenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli  niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy  

z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 

obowiązki określone dla stanowisk  o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin a także 

określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których 

ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego wprowadza się następujące zmiany:  

W § 1. ust. 1 dodaje się punkt 4 i punkt 5 w brzmieniu: 

4) nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania 

kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów w szkołach podstawowych i gimnazjum -  

26 godzin 

5) nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania 

kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych  

w szkołach podstawowych - 30 godzin 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 6 lipca 2016 r.

Poz. 3821



§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie  

z dniem 1 września 2016 r. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce 

 

 

Wanda Karoń 
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