
Projekt 

Uchwała Nr ……… /2019 

 Rady Gminy Piekoszów 

z dnia …… 2019 r. 

zmieniająca uchwałę Nr LIV/397/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 26 kwietnia 2018 

roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

niektórych nauczycieli oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

(pensum) dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone 

dla  stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, dla których 

organem prowadzącym jest gmina Piekoszów 

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

(Dz. U.  2018r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500 ), art. 42 ust. 7 pkt 3 lit.c  ustawy z dnia 26 

stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2018r. poz. 967, 2245) po uzyskaniu opinii 

związków zawodowych, Rada Gminy Piekoszów uchwala, co następuje: 

§1. W uchwale Nr LIV/397/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia 26 kwietnia 2018 r.                          

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych 

nauczycieli oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin (pensum) dla 

nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla  stanowisk                       

o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, dla których organem 

prowadzącym jest gmina Piekoszów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r. poz.1935)                  

w §1 zmienia się tabelę, która otrzymuje brzmienie: 

Lp. Stanowisko 
Tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin 

1. Pedagog, psycholog, logopeda 22 

2. Terapeuta pedagogiczny 22 

3. Doradca zawodowy 22 

4. Nauczyciel posiadający kwalifikacje  

z zakresu pedagogiki specjalnej, zatrudniony 

dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia 

integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia 

uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych 

społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym (tzw. nauczyciel wspomagający)  

20 

5. Nauczyciel przedszkoli i innych placówek 

przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi 

dzieci 6-letnie i dzieci młodsze 

25 

 



 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piekoszów. 

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

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sporządziła: 

 Edyta Kucharczyk – 

inspektor ds. kadr 
26.03.2019 r. 

Sprawdziła :  

Justyna Robak-

Kierownik EOP 
26.03.2019 r. 

Akceptacja prawna: 

 M. Merta – adwokat 
26.03.2019 

 
Zatwierdził:  

Zbigniew Piątek- Wójt 

27.03.2019 r. 



Uzasadnienie 

 

 do uchwały zmieniającej uchwałę Nr LIV/397/2018 Rady Gminy Piekoszów z dnia                   

26 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin (pensum) dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 

obowiązki określone dla  stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 

godzin, dla których organem prowadzącym jest gmina Piekoszów 

 

  

Wymiar pensum nauczycieli został określony w art. 42 ust. 3  Karty Nauczyciela. Zgodnie                

z zapisami ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy               

o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Rada Gminy została uprawniona do 

określenia pensum nauczycieli wychowania przedszkolnego, którzy prowadzą zajęcia                       

w grupach mieszanych wiekowo.   

Z uwagi na powyższe, podjęcie  uchwały należy uważać jako zasadne. 

 

 

 

 

 

 


