
Uchwała nr 59/VIII/2019 
Rady Miejskiej w Gostyninie 

z dnia  28  marca 2019 r.  
 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym 

powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina. 
 

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

(Dz. U. z 2019 poz. 506 j.t.) w związku z art. 42 ust. 7 pkt 1,2 i 3 oraz z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia  

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 poz. 967 j.t. ze zm.) uchwala się, co następuje: 
§ 1 

W uchwale nr 405/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018 r.  

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko 

kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, 

psychologów, logopedów i doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę Miasta Gostynina § 2 otrzymuje brzmienie: 
 

„§2.1.Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez 

nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć w placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Miasto Gostynin. 

2.Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przedstawia poniższa 

tabela: 
 

L.p. Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin 

1. Pedagog 22 

2. Psycholog 22 

3. Logopeda 22 

4. Terapeuta pedagogiczny 22 

5. Doradca zawodowy 22 

6. Nauczyciel przedszkola prowadzący zajęcia w grupach 

mieszanych obejmujących zarówno dzieci 6-letnie, jak i dzieci  

 z innych grup wiekowych, w przypadku większej lub równej 

liczby dzieci 6-letnich. 

 

 

22 

7. Nauczyciel przedszkola prowadzący zajęcia w grupach 

mieszanych obejmujących zarówno dzieci 6-letnie, jak i dzieci  

z innych grup wiekowych, w przypadku większej liczby dzieci 

3,4 i 5-letnich. 

 

 

25 

8. Nauczyciel posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki 

specjalnej zatrudniania dodatkowo w celu współorganizowania 

kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania 

kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych 

społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 

 

 

20 

„. 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku. 
 

         Przewodniczący Rady Miejskiej 
                                

      Andrzej  Hubert  Reder 



UZASADNIENIE 
  

Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 

poz. 967 j.t. ze zm.) organ prowadzący szkołę określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 

nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi 

dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 25 godzin. 
Powyższy przepis został dodany przez art. 6 pkt 14 lit. d) ustawy z dnia 22 listopada 2018 roku  

o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. 

U. poz. 2245 ze zm.). Zmiana wchodzi w życie 1 września 2019 roku. 

 
Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały uważa się za zasadne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


