
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/40/17 

RADY GMINY JODŁOWA 

z dnia 12 września 2017 r. 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli  

niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,  

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jodłowa 

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2017 r. poz.1189 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez 

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

zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć w szkołach prowadzonych przez Gminę Jodłowa, według 

następujących norm: 

l.p. stanowisko warunki pracy 

tygodniowy 

obowiązkowy 

wymiar godzin 

zajęć 

1 Doradcy zawodowi  18 

2 Terapeuta pedagogiczny  18 

3 Nauczyciel wspomagający   25 

4 Nauczyciel oddziału przedszkolnego prowadzący 

zajęcia w grupach mieszanych obejmujących dzieci 

6-letnie i 5-letnie,4- letnie lub 3-letnie 

Na dzień 1 września 

danego roku szkolnego 

liczba dzieci 6-letnich ≥ 

50 % stanu całej grupy 

22 

5 Nauczyciel oddziału przedszkolnego prowadzący 

zajęcia w grupach mieszanych obejmujących dzieci 

6-letnie i 5-letnie,4- letnie lub 3-letnie 

Na dzień 1 września 

danego roku szkolnego 

liczba dzieci 6-letnich < 

50 % stanu całej grupy 

25 

2. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub 

wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli wymienionych w ust. 1 w wierszach 1-3 tabeli, należy 

rozumieć zajęcia grupowe i indywidualne, wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, doradczych, 

terapeutycznych, profilaktycznych i korekcyjnych. Nauczyciele ci zobowiązani są ponadto do realizacji zadań 

określonych dla nich w odrębnych przepisach. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa oraz dyrektorom szkół, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Jodłowa. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia piątek, 27 października 2017 r.

Poz. 3480



§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2017 r. 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

inż. Roman Warzecha 
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