
PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR  /XXXVI/2022  

RADY GMINY SMYKÓW 

z dnia 22 września 2022 roku 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 52/VI/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 30 kwietnia 2019 r.                                       

w sprawie rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolu, szkołach                                  

i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Smyków 

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

(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm. ), art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b i c w związku z art. 91d pkt 1                                 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1762 ze późn. zm.)                      

Rada Gminy Smyków uchwala, co następuje:  

§ 1. W Uchwale Nr 52/VI/2019 Rady Gminy Smyków z dnia 30 kwietnia 2019r.  w sprawie rozmiaru i zasad 

udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono 

stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, 

zatrudnionych  w przedszkolu, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Smyków                        

§ 1 otrzymuję następujące brzmienie:  

   „§1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych                             

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

Nauczyciela (Dz.U. z 2021r. poz. 1762 z późn. zm.) zatrudnionych w przedszkolu, szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Gminę Smyków, zgodnie z poniższą tabelą: 

L.p. Stanowisko Tygodniowa liczba godzin 

obowiązkowego wymiaru 

zajęć 

1. Pedagog 22 

2. Pedagog specjalny 22 

3. Logopeda 22 

4. Psycholog 22 

5. Terapeuta pedagogiczny 22 

6. Doradca zawodowy 22 

7. Nauczyciel prowadzący zajęcia specjalistyczne (rewalidacyjne, 

rewalidacyjno-wychowawcze, korekcyjno-kompensacyjne                     

oraz inne o charakterze terapeutycznym  

20 

8. Nauczyciel przedszkoli, oddziałów przedszkolnych                          

oraz innych form wychowania przedszkolnego pracujących                   

z grupami mieszanymi  obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci                     

w innym wieku 

22 

§  2 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smyków. 

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

Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2022 r. 

 

 



UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                           

(Dz. U. z 2021r., poz. 1762 z późn. zm.) organy prowadzące szkoły lub placówki określają                                           

m. in. tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3             

tej ustawy, zasady udzielania  i rozmiar zniżek dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze.                           

Niniejsza uchwała reguluje powyższe zagadnienia w odniesieniu do nauczycieli, zatrudnionych w szkołach                  

i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Smyków. W związku                                                

z tym podjęcie uchwały jest zasadne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


