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UCHWAŁA NR LVI/407/18
RADY GMINY W KLIMONTOWIE
z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego,
psychologa i logopedy
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. 42 ust. 7 pkt. 3 w zw. z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 967) w związku z art. 147 pkt. 3 i 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
w Klimontowie uchwala co nastepuje:
§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami lub na ich rzecz, nauczycieli, o których mowa
w art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 967),
zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć ustala się do liczby godzin określonych w tabeli:
Lp.
1.
2.
3.

Stanowisko
Pedagog
Psycholog
Logopeda

Tygodniowy wymiar czasu pracy w godzinach
22
22
22

§ 2. Godziny realizowane powyżej pensum ustalonego w § 1 niniejszej uchwały są godzinami
ponadwymiarowymi.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIV/168/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy
(Dziennik Urzędowy Województwa Śwętokrzyskiego z 2016 r., poz. 2225).
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.

Przewodniczący Rady
Gminy
mgr Czesław Fijałkowski

