DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Kraków, dnia 16 maja 2017 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Artur Słowik; MUW
Data: 2017-05-16 14:33:50

Poz. 3571
UCHWAŁA NR XXXIV/294/17
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WIŚNICZU
z dnia 11 maja 2017 roku

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli,
zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy
Wiśnicz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2016
poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 ) oraz art. 42 ust.7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( tj. Dz.U.2016 poz. 1379, oraz z 2017 r. poz. 60 ) Rada Miejska
w Nowym Wiśniczu uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli
nie wymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zatrudnionych
w pełnym wymiarze zajęć w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy
Wiśnicz, według następujących norm:

Lp.

Stanowisko

1
2
3
4

Logopeda
Pedagog
Psycholog
Doradca zawodowy - prowadzący zajęcia związane
z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, w celu
wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji
edukacyjnych i zawodowych

Tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć
25
25
25
25

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVI/114/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, zatrudnionych
w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Nowy Wiśnicz.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Wiśnicza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Chodur

