
Na podstawie arL 42 ust.7 pkt 3 i ań. 91d ust. 1 ustowy z dnio 26 stycznio 1g82r. - Karto Nauczycielo
0t.: Dzu z 2006r. Nr 97, poz.674 z zmianami), art. 40 ust.1 ustowy z dnia g marco L990r o
somorzqdzie gminnyn (jt.:DzU z 2OO1, Nr 742, poz. 1591 zpóżn. zm '| oraz art. 4 ust. 1 W związku z art.t3 ust.2 ustowy z dnia 20 lipca 2O00r. o ogłaszoniu októw normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (DzU z zo1or- Nr 17, poz' 95 zpóź zmmianami) Rada Miejska sierpca uchwila, co następuje:

UCHWAŁA Nl 3t7 l xLl / zoL3
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

zdjęć nouczycieIi prowddzqcych zajęcid o różnym wymiarze obowiQzkowego wymiaru gidzin'zaiqć.

W$ bel

W S 1w tabeli lp. 6 uzyskuje brzmienie:

W 5 1W tabeli dodaje się lp. 8 W brzmieniu:

54'

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 5ierpc.

w sprowie zmiany lJchwały Nr 237/XXV\/2009 Rady Miejskiej sierpcd z dnio 78 marca 2009r. wsPtdwie tygodniowego obowiqzkoweqo wymiaru godzin nduczycieli niewmienionych w ort. 42
ust.3 ustdwy z dnia 26 stycznid 1982 - Kartd Nduczyciela pracuiqcych w sikoloch iprzedszkolach
prowadzonych przez Midsto sierpc oraz zosad rozriczanid tygodniowego obowiqzkowego wymiaru

52.

6ą

Uchwała wchodzi W życie po 14 dniach od
MazowieckieBo.

5s.

ogłoszenia W Dzienniku Urzędowym
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Województwa

s1.
1w tabeli lD. 5 brzmienie:

lp Stanowisko-typ (rodzaj)szkoły/placówki Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego
wymiaru zajęć dydakĘcznych, opiekuńczych,
wychowawczvch (obowiazkowe Denśuml

5. Pedagog szkolny; psycholog szkolny 26

lp 5tanowisko_typ (rodzaj)szkoły/placówki Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego
wymiaru zajęć dydakĘcznych, opiekuńczych,
wychowawczych (obowiazkowe oensum)

6. Logopeda szkolny Ż6

lp StanoWisko-typ (rodzaj)szkoły/placówki Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego
wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych,
wychowawczych (obowiazkowe pensum)

8. Szkolny doradca zawodowy 26



UC$WAŁA NR 231ixxvl/2o09
RADY MIEJSKIT]J SIERPCA

z dnia l8 marca 2009 roku
rv sprawie: ty!:odniowego obowiąekorvcgo wymiaru go<lzin zajęć naucz1,cicli

tlicwvnieirionych w irń.4? ust 3 uslawy z chia 2fr stycznla l982r- Karla
Nauczycir:ia placujących w szkolach i przedszktllach prowadztlrych przil l}lla$o
Sieąrc tlraz zasatl rozliczarria lygorlniorvego oklwią*owcgo wynliatu zaięri
nauczrycieli prowadzących Ąęcia o rÓŹnym wymiavr obowiąz_kowcBo w}n}lill-ll

Nł ixxistawie zu1.7 ust.l pk{ li iat1'.l8 ust.l ustawyzclnla8 nńica i990.0ń;*;.-"d'*
gnrimym (t j ' z 2001r. I)z.U"Nl l4] prlz. l 591 z piiżn.zrn ' 1 * 'zo iąt u .on.ł: ;;;; ;i;l*-_ustawy z dnia 26 stycrnia 1982r Karta Nauczyciela (.r_ z 2006r. Dz.tj.Nr 97 poz.674 z.
późn'zm') Rłda lv1iejs|a Sierpca uchwala, co następujc:

$1.
Ustala się obowi:pkowv wymiar godzin zajęe rrauczvcieli niewymicnionych w art'42 ust 3
ustawy Z dnia 2ó stycznia l982r' Karta Nauc7łcicla według neirm wymienionycb w poniiszcj
tabeli:

Lp. stanowisko _ typ (rodzaj) szkoły/placółki
'ligodoiowa liczba godził
oborł iązkowcgo rvymiaru zajęć
tlydakĘt'znych, rrpid{.' iltzyc h
rvye hovrawcaych
("l'J]y!ąl!.ly9-P9!j!l'') . ....

26Nauczryciel prrrwadzący gimnrułykę kolekoyjną
rytmikę, trcning druźyny sportowej w sz.kole

.(l glxlz-zajęć trwa 45 rninut)
2. Nauczyciel prowadzący gimnaslykg korekc1'iną |ub

rytrnikę w przcdszkolu
( l god7.?ajEc trwa 60 minuł)

ŻŻ

Ż2

Żll

2A

Nauczycicl prowadząc-v z'cspÓł nluzrycz'ny,
ta'e€my, l€atralny. plastyozny' chÓr i inny zes1x*
arlyslyczny w szłol()
il godz.":rięć tnva 45 minllt}

ą. Naucrycicl prowadący zcspół nluzyczny.
tatleczny, teallalny, pla-styczny i inny :łspól
ańystyĆzny w prz*dslir:lu
( l godz'7ajęć trwa ó0 

'łinut)5. Pcdagog i pslchoJog sz.l.iolny
( l godz''.ajęć a'wa 60 minut)

6. Nłuczyciel prow*dz"ący specjaiistytznc zajęcia
korekcyinrkompensa"yj ne, logopedyczłe'
s0c.i0terap{:ulycŻnc i innc zajęcia o charakteruc
tcrapcutycalym w szlolc i w przctlszkoltr
(1 grrdz.zajęć trwa ó0 minut)

7. l',Iatrez.ycicl przedszko|a rcalizuiący program
oholr iq:rLrwl cgo rtxznegn przvlrrttlwuniu
przedszkolnego z dziećnri w nir'jcdnolitei grupie
wiekowei
(l godz.zaięć trwa 60 rninur)

ŻŻ



-

l.obowiązkov1 wyrniar głxlzin zaju. n"u""r|,l,". .urrudnionęo w pełnylrr wyniarze'
prow;riząccgo zajqoi!r o ńż.nyff wymialzc lygodniowcgo obowią,J<owcgo wvnriaru go<1zin
zajęć dydak1ycmyc[ wychowirwcz.ryr:h, cpiekurrczycb usta.la się jako sumę ułamkó*.
dziesiętnyeh. z których kźdy jest rezuitatem dzielenia (z dokłatlllością tto b.0l ) Iicalrv
przyananych tygodniowo godzin tych Ąęć przcz otlowiązttjące odrrośnic ll!(l rudziri; 1a_i$
pcnsum.
2. W przypadkac[ gdy iloraz wynienirrny w punkcic 1 <!aje ułłrmek z większym
rozivinięciem- niż dwa miejsca po prz.eeinku stosuje się za,;adę z-aokrągńoia w tcn sIosrib,
Źe przy \Yart.ści tego fozwinięcia większym lub rórł'rrym 0'005 _ przyjmrtje się zatlkrąglcnie
wzw).Ł ł plzy rozwinięciu wyrosącym nnioj niż 0.00.J _ w dÓł'

Traci rnoc Uchwała Nr 195N{XtY/20o0 Ra<ly$l*iejskiej Sierpca z dnia 6 grudnia 2000 roku rv
sprawię rlstalenia tygtrdniowego obowiąz}iowego wymiaru godzin Ąęć Ędaktycznych'
rł7clrowawczych i opiekuńczrych nauczycicli prowadzącycb gimnastl'kę korekryjną rytmikę
oraz nauczycieli udzielających uczniom pomocy psyoholclgicznej i pedagclgicznci ' 'ikolu.ii placówkach prowadzonych pr'e7 Miasto Sierpc oraz uchwir}a nr :}:xł,vzooz lro,ly
Micjskiej Sierpca z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprłwie zmiany LJchwały Nr l95l;ixIV/
2000 Rady Miejskiej w Sicrpcu z dnia 6 grudnia 2000 roku.

$4.
Wykonanie uchuały powierza się Burmistrzowi Miuira Sierpc'

t.]chwała wchorlz'i w życie od t wrresr'ia zooł rllu.
) i .: :r 't".' ..) r rii, :ir: tr, t..
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