
 

 

UCHWAŁA NR XLVI/313/2018 

RADY MIASTA I GMINY W PILICY 

z dnia 23 marca 2018 r. 

w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pilica 

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.) w związku z art. 76 pkt 22 lit. d ustawy z dnia 27 października 2017 r. 

o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) oraz z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), Rada Miasta 

i Gminy w Pilicy 

uchwala: 

§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dla nauczycieli zatrudnionych 

w pełnym wymiarze zajęć i pracujących w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest 

Miasto i Gmina Pilica, ustala się według następujących norm: 

Lp. Stanowisko 
Tygodniowa liczba godzin 

obowiązkowego wymiaru zajęć 

1. Pedagog 22 

2. Psycholog 22 

3. Logopeda 22 

4. Terapeuta pedagogiczny 22 

5. Doradca zawodowy 22 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLVI/345/2014 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 29 kwietnia 2014 r. 

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga i logopedy realizującego 

zajęcia w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pilica oraz uchwała Nr XXXIV/250/2017 Rady 

Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

doradcy zawodowego. 
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica. 

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

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2018 r. 

  

  

 
Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy 

 

 

Barbara Przybylik 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 2180


		2018-04-04T10:29:07+0000
	Polska
	KRZYSZTOF NOWAK; Śląski Urząd Wojewódzki
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




