
 

 

UCHWAŁA NR XXII/229/20 

RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE 

z dnia 14 września 2020 r. 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, przez nauczycieli 

niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym 

wymiarze godzin w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Sobótka, 

w następującej wysokości: 

Lp. Stanowisko Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin 

1. Pedagog 22 

2. Psycholog 22 

3. Logopeda 22 

4. Terapeuta pedagogiczny 22 

5. Doradca zawodowy 22 

2. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z uczniami  

lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli wymienionych w ust. 1 należy rozumieć zajęcia grupowe 

i indywidualne wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych, profilaktycznych 

i korekcyjnych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się odpowiednio Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka oraz dyrektorom 

szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sobótka. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXIX/221/17 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie 

ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy, psychologa, nauczyciela wspomagającego 

oraz nauczycieli realizujących etat łączony. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sobótce: 

Hanna Piwowarska 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 września 2020 r.

Poz. 5168
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