
 

                                                  

 UCHWAŁA nr ….. /22  

Rady Gminy Marcinowice 

z dnia  … sierpnia 2022 r. 

 

zmieniająca uchwałę nr XLVIII/292/18 Rady Gminy Marcinowice z dnia 21 sierpnia 2018 r. w 

sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zasad 

udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego  obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla osób 

zajmujących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 

Marcinowice  

 

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

gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.), Rada Gminy 

Marcinowice uchwala, co następuje:  

 

§ 1. W uchwale nr XLVIII/292/18 Rady Gminy Marcinowice z dnia 21 sierpnia 2018 r. w 

sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zasad 

udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego  obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla osób 

zajmujących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 

Marcinowice w § 1, w tabeli, pozycja 1 otrzymuje brzmienie: 

„ 

1. Pedagog, pedagog specjalny 22 godziny 
                   „ 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marcinowice. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

W związku z brakiem w nr XLVIII/292/18 Rady Gminy Marcinowice z dnia 21 sierpnia 2018 

r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zasad 

udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego  obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla osób 

zajmujących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 

Marcinowice 

uregulowania dotyczącego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  dla pedagogów specjalnych zatrudnionych 

w  placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Marcinowice, niezbędne jest podjęcie 

niniejszej uchwały. 

W ww. uchwale określono dla nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych, doradców zawodowych tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć w ilości 22 

godzin. W związku z tym dla pedagogów specjalnych ustala się tygodniowy obowiązkowy 

wymiar zajęć w ilości 22 godzin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


