
 
 

UCHWAŁA NR 322/XLII/2022 
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia 8 września 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolu i szkole podstawowej, dla których Miasto Podkowa 

Leśna jest organem prowadzącym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 7 pkt 3 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - 
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii związków zawodowych 
zrzeszających nauczycieli, uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr 95/XVIII/2012 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie 
ustalenia oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych 
w przedszkolu, szkole podstawowej, dla których miasto Podkowa Leśna jest organem prowadzącym (Dz. Urz. 
Woj. Mazowieckiego z 2012 r., poz. 4342), zmienionej uchwałami Nr 16/II/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. 
(Dz. U. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 12196) i Nr 77/VIII/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. (Dz. U. Woj. Maz. 
Z 2019 r., poz. 8574), § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli przedszkola pracujących z grupami 
obejmującymi dzieci 6 - letnie i młodsze, zatrudnionych w przedszkolu lub w szkole podstawowej, dla 
których Miasto Podkowa Leśna jest organem prowadzącym, zatrudnionych w pełnym wymiarze 
godzin, wynosi 22 godziny.”. 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 września 2022 r. 

   

Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna 
 
 

Michał Gołąb 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 września 2022 r.

Poz. 9572
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