
 

 

UCHWAŁA NR IX/77/2019 

RADY GMINY KSAWERÓW 

z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego  

obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy  

obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin  

oraz ustalenia wymiaru czasu pracy innych pracowników pedagogicznych, zatrudnionych  

w szkołach przedszkolu prowadzonych przez Gminę Ksawerów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506), art. 42 ust. 7 pkt 3 w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 967 i 2245), po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych, uchwala się, co 

następuje: 

§ 1. W Uchwale XXXII/229/2016 Rady Gminy Ksawerów z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia 

zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym 

powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli 

realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiąz-

kowym wymiarze godzin oraz ustalenia wymiaru czasu pracy innych pracowników pedagogicznych, zatrud-

nionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Ksawerów, w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze 

godzin, ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz, w wymiarze określonym w tabeli: 

Lp. Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy wymiar 

zajęć 

1. Pedagog 22 

2. Psycholog 22 

3. Logopeda 22 

4. Doradca zawodowy 22 

5. Terapeuta pedagogiczny 22 

6. Nauczyciel przedszkoli i innych placówek przedszkolnych 

pracujący z grupą obejmującą dzieci 6-letnie i dzieci młodsze 

25 

”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ksawerów. 
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Poz. 3061



§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z 

dniem 1 września 2019 r. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Ksawerów 

 

 

Arkadiusz Jędrzejczyk 
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