
 

 

UCHWAŁA NR XLI/321/2018 

RADY GMINY PURDA 

z dnia 29 czerwca 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

dyrektorów szkół i przedszkoli, ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących 

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

wymiarze godzin 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2018 poz. 994 ze zm.) oraz 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 ze zm.) Rada Gminy Purda uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr VII/41/2015 Rady Gminy Purda z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zasad obniżania 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół i przedszkoli, ustalenia 

tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone 

dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin § 3 otrzymuje brzmienie: 

„1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych, nie 

wymienionych w art.42 ust 3 ustawy Karta Nauczyciela ustala się według następujących norm: 

Lp. Stanowisko 

Tygodniowy 

obowiązkowy 

wymiar godzin 

1. 

Nauczyciele przedszkoli prowadzący zajęcia w grupach mieszanych obejmujących 

zarówno dzieci odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne jak i 

dzieci z innych grup wiekowych. 

23 

2. Pedagodzy, psychologowie, logopedzi, terapeuci pedagogiczni. 22 

3. Doradcy zawodowi zatrudnieni w szkołach. 22 

4. Nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach prowadzący gimnastykę korekcyjną. 25 

5. 
Nauczyciele przedszkoli prowadzący zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z 

dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim. 
25 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Purda. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

i wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r. 

 Przewodniczący Rady Gminy Purda 

Jolanta Wilga 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 sierpnia 2018 r.

Poz. 3581
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