UCHWAŁA NR L/357/2022
RADY GMINY JABŁONKA
z dnia 28 czerwca 2022 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/276/2021 Rady Gminy Jabłonka z dnia 27 września 2021r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązku wymiaru godzin nauczycielom,
którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga, psychologa, logopedy,
terapeuty pedagogicznego, doradców zawodowych i nauczycieli prowadzących zajęcia specjalistyczne
rewalidacyjno – wychowawcze i rewalidacyjne w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form
wychowania przedszkolnego pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2022r., poz. 559 z póź.zm.) oraz art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j.
Dz. U. z 2021r., poz. 1762 z późn. zm.) w związku z art. 2 pkt.1 ustawy z dnia 12 maja 2022r. o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw (Dz.U.z 2022r.,poz.1116) oraz w zw. z art. 19 ust. 3 ustawy
z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych ( t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 854), po zasięgnięciu opinii
związków zawodowych tj. Związku Nauczycielstwa Polskiego, oraz wobec odrzucenia negatywnego
stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 15 czerwca 2022r., Rada Gminy Jabłonka uchwala co
następuje:
§ 1.
W paragrafie 5
1. Wykreśla się pkt. 6
2. Dodaje się pkt. 9 który otrzymuje brzmienie:
- dla pedagoga specjalnego 22 godziny
§ 2.
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Jabłonka.
§ 3.
Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy do pisemnego poinformowania Związku Nauczycielstwa
Polskiego o odrzuceniu ich negatywnego stanowiska z dnia 15 czerwca 2022r. w sprawie niniejszej uchwały
oraz przyczyn jego nieuwzględnienia.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Jabłonka
mgr inż. Eugeniusz Moniak
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