
Uchwała Nr XI/50/2015 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 28 maja 2015 roku 

 

w sprawie: zmiany  Uchwały  Nr XXXVI/114/2012 Rady Gminy Kosakowo  z dnia 

28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany  tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 

nauczycieli niewymienionych  w art. 42 ust 3 Karty Nauczyciela oraz wymiaru pensum 

w przypadku łączenia różnych wymiarów pensum. 

 

 Działając na podstawie : art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 42 ust 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r, poz.191 z późn. zm.)   

 

Rada Gminy Kosakowo uchwala co następuje 

 

§1 

Zmienia się treść tabeli w §1 Uchwały nr XXXVI/114/2012 Rady Gminy Kosakowo z dnia 

28 grudnia 2012r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli 

niewymienionych w art. 42 ust 3 Karty Nauczyciela oraz wymiaru pensum w przypadku 

łączenia różnych wymiarów pensum, która otrzymuje brzmienie  
 

 
psycholog 

 
23 godz.  
 

 
pedagog 

 
23 godz. 
 

 
logopeda 

 
23 godz. 
 

 

§2 

Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

§3 

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

Pomorskiego. 

 

                                                                                                                                                                                 

 



Uzasadnienie  

W związku z nowymi regulacjami prawnymi w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi: 

a) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz.U.2013 poz. 532) 

b) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 

w sprawie warunków organizowania kształcenia. wychowania i opieki 

dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie 

w przedszkolach, szkołach, i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych 

(Dz.U. 2014, poz. 414) 

a tym samym zwiększonym zapotrzebowaniem na usługi specjalistów takich jak logopeda, 

psycholog, pedagog, organ prowadzący chcąc wywiązać się z nowych obowiązków, 

proponuje zwiększyć  pensum w/w specjalistom. (zgodnie z  art. 42 ust 7 pkt 3 KN ). 

 


