
UCHWAŁA NR XLI/379/18
RADY GMINY GNOJNIK

z dnia 19 września 2018 r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wymienionych 
w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.  Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach 

i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gnojnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z  2018 r. 
poz. 994 z późn. zm.), art. 76 pkt 22 lit. d) ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań 
oświatowych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 2203), art. 42 ust.7, pkt 3 w związku z art. 91d, ust 1) ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) Rada Gminy Gnojnik uchwala, co 
następuje:

§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42, ust.7 pkt 3 lit. a) 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ustala się następująco:

L.p. Stanowisko Tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć

1. Pedagog 22
2. Psycholog 22

3. Logopeda 22

4. Terapeuta pedagogiczny 22

5. Doradca zawodowy 18

§ 2. Tracą  moc uchwały nr:

1. XXXIII/338/2014 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia pensum dla 
nauczyciela doradcy zawodowego zatrudnionego w szkołach na terenie Gminy Gnojnik

2. XVI/142/2012 Gminy Gnojnik z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia pensum dla psychologa 
szkolnego zatrudnionego w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Gnojnik

3. VIII/81/2011 Gminy Gnojnik z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia pensum dla logopedy 
zatrudnionego w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Gnojnik.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Zych
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