
UCHWAŁA NR VI/43/19
RADY MIEJSKIEJ W PACANOWIE

z dnia 11 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, 
logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych 

przez Gminę Pacanów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 ze zm.) i art. 42 ust 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta nauczyciela (t.j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) Rada Miejska w Pacanowie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla nauczycieli 
nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Pacanów zgodnie z poniższą tabelą:

Lp. Stanowisko
Tygodniowa liczba 

godzin wymiaru 
zajęć

1. Pedagog, logopeda, psycholog – zatrudniony we wszystkich typach 
szkół i przedszkoli

22 godziny

2. Terapeuta pedagogiczny (realizacja zajęć zgodnie z rozporządzeniem 
o pomocy psychologiczno-pedagogicznej) zatrudniony we wszystkich 
typach szkół i przedszkoli

22 godziny

3. Doradca zawodowy – prowadzący zajęcia związane z wyborem 
kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów 
w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych

22 godziny

4. Nauczyciel przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących 
z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

25 godzin

§ 2. Uchyla się zapis § 1 ust. 3 Uchwały Nr XLII/209/17 Rady Gminy Pacanów z dnia
22 czerwca 2017 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Pacanów, zniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycielom, którym powierzono obsługę infrastruktury informatyczno-administracyjnej szkoły oraz ustalenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pacanów

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od dnia 1 września 2019 roku.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Artur Czub
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