
Uchwała Nr LVI/188/2018 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 24 maja 2018 roku 

 

 

 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kosakowo. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t. j. Dz.U. z 2017r. poz.1875 ) art.76 pkt 22 lit d ustawy z dnia 27 października 

2017 o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r., poz. 2203) oraz art. 42 ust 7 pkt 3 

lit.b w związku z art. 91 d pkt 1  ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 

2017r. poz. 1189 ze zm.) po zasięgnięciu opinii związków zawodowych Rada Gminy 

Kosakowo uchwala co następuje 

 

§ 1. 

 Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, 

logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w          

szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kosakowo w wymiarze 20 godz. 

tygodniowo. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo 

 

§ 3. 

Traci moc Uchwała Nr XXXVI/114/2012 z dnia 28 grudnia 2012. Rady Gminy Kosakowo 

zmieniona Uchwałą Nr XI/50/2015 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 maja 2015r.w sprawie 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust 3 

Karty nauczyciela oraz wymiaru pensum w przypadku łączenia różnych wymiarów pensum. 

 

§4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01 września 2018r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo 

Marcin Kopitzki  

 



 

 

 

 

 

Uzasadnienie 

 

Art.76 pkt 22 lit.d ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań 

oświatowych  (Dz.U.z2017r.,poz.2203), wprowadził zmiany w  art. 42 ust.7pkt.3lit.b ustawy z 

dnia 26stycznia1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017, poz.1189 ze zmianami), polegające na 

określeniu górnej granicy obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych, który nie 

może przekroczyć 22 godzin tygodniowo. W związku z powyższym organ prowadzący 

określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, który obowiązywać będzie od dnia  

1 września 2018r. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.  

 

 

 


