
     Uchwała Nr XLVI/461/2018 

     Rady Gminy Masłów 

     z dnia 28 lutego 2018 roku 

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych  

  

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

(tj. Dz. U. z 2017 r, poz. 1875 z późn. zm.), art. 42 ust. 7 pkt 3, art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.) Rada Gminy Masłów uchwala, co 

następuje: 

 

      § 1 

Ustala się, że tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, 

logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Masłów, w wymiarze 22 godzin. 

      § 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów. 

 

      § 3 

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

Świętokrzyskiego. 

 

       Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Masłów  

/-/ Małgorzata Kozubek   

       

 

 

 

   

 

 

 

 



 

 

     U z a s a d n i e n i e  

do uchwały Nr XLVI/461/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, 

terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych  

W dniu 1 stycznia 2018 roku nastąpiła zmiana ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela 

(tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1189 z późn. zm.) powodująca, iż Rada Gminy Masłów winna określić wysokość 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, 

terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, obowiązująca od dnia 1 września 2018 roku. W 

celu zatwierdzenia, w maju 2018 roku, organizacji szkoły na nowy rok szkolny 2018/2019 konieczne 

jest ustalenie pensum dla nauczycieli specjalistów. Zmiana art. 42 ust. 7a ustawy Karta Nauczyciela, 

wprowadza z dniem 1 września 2018 roku maksymalną liczbę tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

zajęć w ilości 22 godzin. Natomiast w dotychczasowej uchwale podjętej przez Radę Gminy Masłów, 

która będzie obowiązywała do dnia 31 sierpnia 2018 roku, określony  wymiar wynosi 25 godzin, co 

sprawia, że podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Masłów  

/-/ Małgorzata Kozubek  


