
UCHWAŁA NR 144/X/19
RADY MIASTA ŻORY

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 528/XLI/18 Rady Miasta Żory z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez 

Miasto Żory

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. 2019 poz. 506 ze zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b) i lit. d) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 967 ze zm.) po zasięgnięciu opinii związków zawodowych 
oraz przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

RADA MIASTA
uchwala:

§ 1. Dokonać zmiany tytułu uchwały nr 528/XLI/18 Rady Miasta Żory z dnia 22 marca 2018 r. w ten 
sposób, że otrzymuje on brzmienie: "w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli 
praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, 
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Żory."

§ 2. Dokonać zmiany uchwały nr 528/XLI/18 Rady Miasta Żory z dnia 22 marca 2018 r. w ten sposób, że 
§ 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Określić 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:

Lp. Stanowisko - typ (rodzaj) szkoły Obowiązkowy wymiar godzin 
zajęć tygodniowych 

1. Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, terapeuci pedagogiczni, 
doradcy zawodowi zatrudnieni we wszystkich typach szkół, 
z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych

22

2. Nauczyciele praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach 
szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych

20

"

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 września 2019 r.

Poz. 5965



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

 

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Piotr Kosztyła
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