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RADY GM|NY ŁANIĘTA
z dnia 26 marca 2018

w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęĆ psycholo§Ów,

pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli posiadających kwalifikacie z
zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnieni dodatkowo w celu współorganizowania
kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych spolecznie oraz zagfoŻonych
niedostosowaniem społecznym. w ptacówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę
Łanięta,

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z żO17 r, poz, 1875 i żż32oraz z żO1.8r poz,130) oraz art. 42ust 3 i Ust. 7
pkt,3, i art.91d pkt 1" ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. -Karta Nauczyciela (Dz. U. z2Ot7 r.
poz, ].189) w związku z art, 76 ust 2ż lit. d ustawy z dnia ż7 paŹdziernika 20t7r
o finansowaniu zadań oświatowych (D" U z ż0I7r poz. 2203\ uchwala się, co nastęPuje:
września żoL8 r. ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla
nauczycieli niewymienionych w art" 42 ust. 3 Karty Nauczyciela w następujący sPosób:
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stanowisko

Obowiązkowy tygodniowy
wymiar godzin zajęć

Pedagog zatrudniony w szkole lub przedszkolu
Logopeda zatrudniony w szkole lub przedszkolu
Psycholog zatrudniony w szkolę lub przedszkolu
Doradca zawodorły zatrudniony w szkole
Nauczyciel posiadający kwalifikacje z zakresu
pedagogiki specjalnej zatrudnieni dodatkowo w celu
współorganizowa nia kształcen ia uczn iów
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie
oraz zagr ożonych n iedostosowa n iem społecznym
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łanięta.

§ 3. Traci moc uchwała nr XlV/95l16 Rady Gminy Łanięta z dnia

ż9 czerwca Żat6r. w §Prawię

ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęĆ psychologów, Peda§O§ńw,
logopedów, nauczycieli wspomagających w placówkach oświatowych prowadzOnYch Przez
Gminę Łanięta (Dz. Urz. Woj" Łódzkiego poz. 3369).
§ 4. Uchwała wchodzi w zycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzędowYm

Województwa Łódzkiego"
'Oterad,z*t

