
Uchwała Nr VII/36/2011 
Rady Gminy RozdraŜew 
z dnia 18 kwietnia 2011r.  

 
 

w sprawie zmiany uchwały Nr V/34/2003 Rady Gminy RozdraŜew z dnia 30 kwietnia 2003r.        
w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniŜek nauczycielom, którym powierzono stanowisko 
kierownicze w szkołach, przedszkolach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych              
i opiekuńczych 
 
    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia               
26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674) uchwala się,                         
co następuje: 
 
 

§1 
 
W § 1 uchwały Nr V/34/2003 Rady Gminy RozdraŜew z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie: 
zasad udzielania i rozmiaru zniŜek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze    
w szkołach, przedszkolach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 
zmienioną uchwałami: Nr XX/103/2005 z dn. 29 września 2005 r., Nr XXVII/136/2006                    
z dn. 28 września 2006 r., Nr XIX/105/2008 z dn. 28 sierpnia 2008 r., wprowadza się następującą 
zmianę: 
ustęp drugi otrzymuje brzmienie: 
 
„ 2. Ustala się tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych i opiekuńczych: 

− pedagog szkolny – 24 godziny, 
− logopeda – 20 godzin.” 

 
 

§2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy RozdraŜew. 
 
 

§3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
         Przewodniczący Rady Gminy  
 
         Artur Jakubek  
 
 
 



 
Uzasadnienie 
 
      Przepis art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U.           
z 2006r. Nr 97 poz.674) stanowi, iŜ organ prowadzący szkołę lub placówkę określa zasady 
ustalania, rozliczania i obniŜania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, w tym logopedów i pedagogów 
szkolnych. 
 
Zgodnie z art. 91 d pkt 1 Karty Nauczyciela określone powyŜej kompetencje organu 
prowadzącego wykonuje rada gminy. 
 
Wobec zamiaru zatrudnienia logopedów w placówkach prowadzonych przez Gminę RozdraŜew, 
podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
 
 
 
 
 
 
         Wójt Gminy  
         Mariusz Dymarski 
 


