
Uchwała nr 209/XLIV/2016
Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 29 września 2016 r
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym

powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru 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 2016 r., poz. 446) 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 2016 r. , poz. 1379 z późn. zm.), Rada Miejska w
Gostyninie uchwala, co następuje:

§ 1
W uchwale nr 115/XXIV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2015 r. w

sprawie  zasad  udzielania  i  rozmiaru  obniżek  dla  nauczycieli,  którym  powierzono  stanowisko
kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
zajęć  dla  pedagogów,  psychologów,  logopedów  i  doradców  zawodowych  w  szkołach  i
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina wprowadza się zmianę polegającą na
dodaniu do tabeli znajdującej się w § 2 pozycji nr 5, w brzmieniu:

5 Nauczyciel wspomagający 26

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 3
Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym
Województwa Mazowieckiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

         Andrzej Robacki



Uzasadnienie

Zgodnie  z zapisami art. 42 ust. 7 ustawy  Karta Nauczyciela - Rada Gminy określa tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 w/w ustawy.
Uchwałą  Nr  115/XXIV/2015  Rady Miejskiej  w Gostyninie  z  dnia 30 listopada 2015 r.  został
ustalony wymiar godzin m.in.  dla  doradców zawodowych (30 godzin) pedagogów (26 godzin),
logopedów (26 godzin) oraz psychologów (26 godzin).
Z  uwagi  na  zaistniałą  potrzebę  zatrudnienia  nauczycieli  wspomagających  w  placówkach
oświatowych należy podjąć  uchwałę w sprawie ustalenia  obowiązkowego  tygodniowego wymiaru
zajęć dla ww. nauczycieli.
Proponuje się  ustalić  dla  nauczyciela  wspomagającego obowiązkową tygodniową liczbę godzin
w wysokości 26 godzin.


