
 

Uchwała Nr XLVII/246/2018 

Rady Gminy Sadowne 

z dnia 28 czerwca 2018 r.      

 
zmieniająca uchwałę Rady Gminy Sadowne w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek 

obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska 

kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Gminę Sadowne oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.              

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)  oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018r. poz. 967 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym                     

art. 76 pkt. 22 lit. d  ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.) po zaopiniowaniu przez związki zawodowe, Rada Gminy uchwala,             

co następuje: 

§ 1. 
 
W uchwale Nr XXXIX/195/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 31 października 2017 r.                  

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Gminę Sadowne oraz ustalenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy              

z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela wprowadza się następujące zmiany: 

1) uchyla się § 3; 

2) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla następujących stanowisk: 

Lp. Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 

1. Nauczyciel pedagog     22 

2. Nauczyciel psycholog 22 

3. Nauczyciel logopeda  22 

4. Doradca zawodowy 22 

” 



§ 2. 

Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Sadowne. 

 

§ 3. 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 roku. 

 


