
UCHWAŁA NR XLVIII/381/2018
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, 
obowiązującego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

oraz w szkołach prowadzonych przez Gminę Gogolin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.                
z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) i art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje:

§ 1.  Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych 
w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin w wymiarze: 

1) 22 godzin na stanowisku pedagoga;

2) 22 godzin na stanowisku psychologa;

3) 22 godzin na stanowisku logopedy;

4) 22 godzin na stanowisku terapeuty pedagogicznego;

5) 22 godzin na stanowisku doradcy zawodowego;

6) 22 godzin na stanowisku nauczyciela przedszkola prowadzącego zajęcia w grupach mieszanych obejmujących 
dzieci sześcioletnie i młodsze.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLIV/409/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 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) i uchwała Nr XXIV/212/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 września 
2016 r. zmieniająca uchwałę 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 2016 r. poz. 1983).
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina. 
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 
1 września 2018 r. 

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie

Rudolf Bekiesz
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