
 

 

UCHWAŁA NR 269/XXXIX/2018 

RADY GMINY KROCZYCE 

z dnia 29 czerwca 2018 r. 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których Gmina Kroczyce jest organem prowadzącym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1875 ze zm.), art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.  

z 2017 r. poz. 1189 ze 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) 

Rada Gminy Kroczyce 

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 

Gmina Kroczyce, ustala się według następujących norm: 

Lp. Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 

1. Pedagog 22 

2. Psycholog 22 

3. Logopeda 22 

4. Terapeuta pedagogiczny 22 

5. Doradca zawodowy 22 

§ 2. Tracą moc: 

1. Uchwała Nr 32/V/2015 Rady Gminy Kroczyce z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli  niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy 

z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 

obowiązki określone dla stanowisk  o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin a także 

określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których 

ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego 

2. Uchwała Nr 137/XIX/2016 Rady Gminy Kroczyce z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały 

Nr 32/V/2015 Rady Gminy Kroczyce z dnia 31.03.2015 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli  niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela, oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk  

o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin a także określenia zasad rozliczania tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny 

w poszczególnych okresach roku szkolnego 
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce 

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

Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018 r. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Wanda Karoń 
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