
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/298/2021 

RADY GMINY PAWŁOWICE 

z dnia 1 czerwca 2021 r. 

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 gminę Pawłowice oraz nauczycieli przedszkoli  prowadzonych przez 

gminę Pawłowice pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zmianami) po pozytywnym zaopiniowaniu przez 

Komisję  Działalności Społecznej 

Rada Gminy Pawłowice 

uchwala 

§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych dla pedagogów, psychologów, 

logopedów terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zostaje określony w poniższej tabeli: 

Lp. Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin zajęć 

1 Pedagog 20 

2 Psycholog 20 

3 Logopeda 20 

4 Terapeuta pedagogiczny 20 

5 Doradca zawodowy 20 

6 Nauczyciele przedszkoli pracujący z grupami obejmującymi dzieci 

6-letnie i dzieci młodsze 

23 

7 Nauczyciele praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach 

szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych 

20 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/375/2018 Rady Gminy Pawłowice z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, 

terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych 

przez gminę Pawłowice. 
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§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 września 2021 r. 

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Damian Herman 
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