
UCHWAŁA Nr XXXII/246/2018 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia  28 marca 2018 r. 

 

w sprawie  określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych 

 

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

U. z 2017 r. poz. 1875, ze zm.  )i  art. 42 ust.7 pkt 3 w związku z art. 91d ustawy Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2017r., poz. 1189 ze zm.)    Rada  Gminy uchwala, co następuje: 

§  1.   Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli 

zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina  

Sochocin w wymiarze: 

1) 22 godziny na stanowisku pedagoga; 

2) 22 godziny na stanowisku  psychologa; 

3) 22 godziny na stanowisku logopedy; 

4) 22 godziny na stanowisku terapeuty pedagogicznego; 

5) 22 godziny na stanowisku doradcy zawodowego. 

 

§  2.  Traci moc uchwała nr XII/99/2012  Rady Gminy  Sochocin z dnia 29  marca 2012 r. 

 w sprawie  określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  pedagogów, 

psychologów, logopedów i doradców zawodowych. 

§  3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  Sochocin. 

§  4.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Mazowieckiego  

i wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Uzasadnienie 

do UCHWAŁY Nr XXXII/246/2018   

 RADY GMINY SOCHOCIN  

 z dnia 28 maca 2018 r. 

 
w sprawie  określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych 

 

 
Zgodnie  z art. 42 ust.7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r., poz. 1189 ) organ 

prowadzący określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, 

psychologów, logopedów i doradców zawodowych. 

Zgodnie z dyspozycją art. 91 d w/w ustawy kompetencje organu prowadzącego określone w/w 

artykule wykonuje Rada Gminy. 

W związku ze zmianą art. 42 ust. 7 pkt 3 wprowadzoną ustawą z dnia 27 października 2017 r. 

o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), która rozszerza katalog 

stanowisk o terapeutę pedagogicznego należy zaktualizować zapisy uchwały nr XII/99/2012 

Rady Gminy Sochocin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców 

zawodowych. Zmiana ta umożliwi dyrektorom szkół realizację zaleceń wynikających  

z orzeczeń o kształceniu specjalnym wskazujących na konieczność prowadzenia zajęć   przez 

terapeutę pedagogicznego. 

W związku z powyższym uzasadnieniem  przedkładam uchwałę w sprawie  określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, 

terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych . 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 


