
UCHWAŁA NR XIX/138/2020 
RADY GMINY ROZDRAŻEW 

z dnia 15 lipca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga 
szkolnego, psychologa, logopedy, doradców zawodowych oraz nauczycieli terapii pedagogicznej 

i socjoterapii, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 
przez Gminę Rozdrażew 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b,c, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  W Uchwale Rady Gminy Rozdrażew nr XXXIX/232/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad 
udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 
powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradców zawodowych oraz 
nauczycieli terapii pedagogicznej i socjoterapii, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Rozdrażew wprowadza się następującą zmianę: § 3 otrzymuje 
brzmienie:"Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dadaktycznych dla nauczycieli 
zatrudnionych w pełnym wymiarze jako: 

1) pedagog szkolny - w ilości 22 godzin, 

2) logopeda - w ilości 22 godzin, 

3) doradca zawodowy - w ilości 22 godzin, 

4) psycholog - w ilości 22 godzin, 

5) nauczyciel przedszkola pracujący z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze - w ilości 
25 godzin". 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 

§ 3.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa i wchodzi w życie z dniem 
1 września 2020 r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wiesław Jankowski 
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Uzasadnienie

Zgodnie z nowelizacją przepisów oświatowych i przyznania organowi prowadzącemu przedszkola
kompetencji do określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących
z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze, organ prowadzący na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. c
określa tygodniowy obowiązkowy wymiar 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 wprowadzony art. 6 pkt 14 lit. d ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie
ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz
2245 ze zm.).

W związku z powyższym od dnia 1 września 2020 r. pensum nauczycieli pracujących w grupie mieszanej
z dziećmi 6-letnimi i młodszymi w przedszkolach oraz oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, dla
których Gmina Rozdrażew jest organem prowadzącym ustala się wymiarze 25 godzin tygodniowo
obowiązkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, dlatego zasadne jest podjęcie w/w
uchwały.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Wójt Gminy

mgr Mariusz Dymarski
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