
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/212/2016 

RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia 29 września 2016 r. 

o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, 

zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego wymiaru zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy,  

doradcy zawodowego i pedagoga specjalnego współorganizującego kształcenie, rozliczania tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny  

w poszczególnych okresach roku szkolnego i dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin 

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) i art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379) Rada 

Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XLIV/409/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z 18 marca 2014 r. w sprawie zasad 

udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym 

powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji 

zajęć oraz określenia tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga 

szkolnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego i pedagoga specjalnego współorganizującego 

kształcenie, rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan 

zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego i dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze 

godzin (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2014 r. poz. 821), wprowadza się następujące zmiany: 

1) po § 3 pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) 25 godzin dla nauczycieli przedszkoli prowadzących zajęcia w grupach mieszanych, do których 

uczęszczają dzieci pięcioletnie i młodsze oraz dzieci powyżej sześciu lat”. 

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

Województwa Opolskiego.  

  

 Przewodniczący 

 Rady Miejskiej w Gogolinie 

 

Piotr Czok 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 3 października 2016 r.
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