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UCHWAŁA NR VIII/57/2015
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM
z dnia 16 czerwca 2015 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych
w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta
Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.) Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co
następuje:
§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu zajęć w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie.
§ 2. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
dla nauczycieli wskazanych w § 1 wynosi:
Lp.
1.
2.
3.
4.

Stanowisko
Pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy
Nauczyciel wspomagający w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi
Nauczyciel wspomagający w szkole ogólnodostępnej z oddziałami
integracyjnymi
Nauczyciel zatrudniony w szkole, prowadzący gimnastykę korekcyjną

Tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć
30
22
18
18

2. Dla ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przez godzinę zajęć rozumie się:
1) dla nauczycieli wymienionych w ust. 1 w tabeli o lp. 1 i 2 - 60 min,
2) dla nauczycieli wymienionych w ust. 1 w tabeli o lp. 3 i 4 - 45 min.
§ 3. Uchyla się uchwałę Nr XLVIII/235/09 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia
25 sierpnia 2009 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie
wymienionych w art. 42. ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2015 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
Marcin Deja

