
UCHWAŁA NR 157.XIII.2019
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz 
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, 

logopedów, doradców metodycznych, konsultantów oraz doradców zawodowych zatrudnionych 
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Częstochowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 12 pkt 11, art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2019 poz. 511), art. 42 ust. 6, ust. 7 pkt 3 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. 2018, poz. 967, 2203, 2245; Dz. U. z 2019, poz. 730) 
oraz 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. 2018, poz. 2245)

Rada Miasta Częstochowy
uchwala:

§ 1. W uchwale nr 810.LVI.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad 
udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących 
stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców metodycznych, konsultantów oraz 
doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Częstochowa - 
wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach 
i placówkach oświatowych oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców metodycznych, 
konsultantów, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych 
pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach 
i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Częstochowa”;

2) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne 
stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie 
nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin zajęć zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.”;

3) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pedagogów, 
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców metodycznych, konsultantów, doradców 
zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami 
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obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, 
dla których organem prowadzącym jest Miasto Częstochowa zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 
uchwały.”;

4) Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy

Zdzisław Wolski
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Załącznik do uchwały Nr 157.XIII.2019

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 18 czerwca 2019 r.

Obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych, doradców metodycznych, konsultantów, doradców zawodowych oraz nauczycieli 

przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie 
i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Miasto Częstochowa

L.p. Stanowisko Tygodniowy wymiar zajęć
1. Pedagog 22 h
2. Psycholog 22 h
3. Logopeda 22 h
4. Terapeuta pedagogiczny 22 h
5. Doradca metodyczny 9 h
6. Konsultant 35 h
7. Doradca zawodowy 22 h
8. Nauczyciel przedszkola i innych placówek przedszkolnych pracujący 

z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
25 h
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