
UCHWAŁA NR XXX/196/13
RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU

z dnia 14 marca 2013 r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa 
i logopedy oraz zasad ustalania etatów nauczycieli bibliotekarzy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 7 pkt 3 oraz art. 91d pkt 1 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r.– Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Koniecpolu 
uchwala 

§ 1. 

Przepisy uchwały stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Koniecpol. 

§ 2. 

Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust 
3 ustawy – Karta Nauczyciela,: 

 
L.p. Stanowisko nauczyciela specjalisty zatrudnionegow przedszkolu, szkole 

podstawowej i gimnazjum 
Obowiązkowy tygodniowy wymiar 
godzin 

1. PEDAGOG 30 
2. PSYCHOLOG 30 
3. LOGOPEDA 22 

§ 3. 

Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami przez 
nauczycieli wymienionych w § 2 należy rozumieć zajęcia grupowe i indywidualne. 

§ 4. 

Dla ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, przez 
godzinę zajęć należy rozumieć jednostkę 60-minutową. 

§ 5. 

Ustala się następujące liczby uczniów, na których przysługuje etat nauczyciela- Bibliotekarza 
w szkołach wszystkich typów, liczących : 

- do 200 uczniów 0,5 etatu 

- od 200 do 400 uczniów 1 etat 

przy czym norma ta wzrasta o 0,50 etatu na każdych następnych 250 uczniów. 

§ 6. 

Za podstawę ustalenia normy zatrudnienia dla nauczycieli- bibliotekarzy przyjmuje się 

- w zespołach szkół – łączną liczbę uczniów we wszystkich szkołach wchodzących w skład zespołu, 

- przez liczbę uczniów należy rozumieć planową liczbę uczniów na początek roku szkolnego. 
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§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol. 

§ 8. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 01-09-2013 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Koniecpolu 

Pan Mieczysław Duda
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