
UCHWAŁA NR LIX / 353 / 2018
RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 10 października 2018 r.

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, 
terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Czarnocin

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U.z 2018 r. poz. 994 ze zm.) i art. 42 ust.7 pkt 3b w związku z art.91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – 
Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz.967) Rada Gminy w Czarnocinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnianych w szkołach i placówkach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Czarnocin w wymiarze 22 godziny. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli udzielających uczniom pomocy 
psychologicznej, logopedycznej i pedagogicznej w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnocin. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Kazimierz Warszawa
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Uzasadnienie
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r – Karta Nauczyciela w brzmieniu od 1 września 2018 r. w art.42 ust.7 pkt 3b 
nakłada na organ prowadzący szkoły obowiązek określenia w drodze uchwały tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych 
z tym, że wymiar ten nie może przekraczać 22 godziny. 
Dotychczasowa uchwała nie regulowała pensum m.in. doradcy zawodowego, poza tym określała pensum 
pedagogów, psychologów, i terapeutów na poziomie 25 godzin tygodniowo. Wobec zmiany podstawy prawnej 
przyjęcie uchwały jest zasadne. 
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