
Projekt

z dnia  26 kwietnia 2012 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY W TURAWIE

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych,wychowawczych 
i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami – dla psychologów, pedagogów, 

logopedów,doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia 
i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych,o których 

mowa w przepisach wydanych na podstawie art.22 ust.2pkt11 ustawy o systemie oświaty. 

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r-Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 97 
poz. 674, zm. Dz.U.z 2006r. Nr 170 poz. 1218,Nr 220 poz.1600, Dz.U.z 2007 r.Nr 17 poz.95,Nr 80 poz.542,Nr 158 
poz.1103,Nr 102 poz.689,Nr 176poz.1238,Nr 191poz.1369,Nr 247 poz.1821, Dz.U. z 2008 r.Nr145 poz 917 , Nr 
227 poz.1505, DzU. z 2009 r Nr1 poz.1, Nr 56 poz. 458, Nr 67 poz. 572, Nr 97 poz.800, Nr 213 poz.1650, Nr 219 
poz. 1706 , Dz.U.z 2011 r. Nr 149 poz. 887) ,Rada Gminy w Turawie uchwala , co następuje: 

§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych,wychowawczych 
i opiekuńczych,prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami, nauczycieli zatrudnionych w pełnym 
wymiarze zajęć ustala się według następujących norm: 

 
Lp. Rodzaj realizowanych 

zajęć 
Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, 
opiekuńczych 

1 pedagog 24 
2 logopeda 20 
3 doradca zawodowy 24 
4 psycholog 20 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XII/75/2011 Rady Gminy w Turawie z dnia 15 grudnia 2011r.w sprawie ustalenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych,wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych 
bezpośrednio z uczniami lub wychowankami dla psychologów , pedagogów ,logopedów,doradców zawodowych 
prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów 
w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych,o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 
art.22 ust.2pkt11 ustawy o systemie oświaty. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 
01.09.2012r. 



 

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa 

Adam Prochota


