
UCHWAŁA NR VI/60/19
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/591/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 kwietnia 2018 r w sprawie 
określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem 

prowadzącym jest gmina Lubicz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) 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. z 2018 r., poz. 2245) 
po uzyskaniu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale wprowadza się następujące zmiany:

1) Tytuł uchwały otrzymuje następujące brzmienie: w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska 
kierownicze, oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 
pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz 
nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-
letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest 
gmina Lubicz;

2) Paragraf 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, 
nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin określa się w następujący sposób:

Lp. Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin

1. pedagog 22
2. psycholog 22
3. logopeda 22
4. terapeuta pedagogiczny 22
5. doradca zawodowy 22
6. nauczyciel przedszkola i innej placówki przedszkolnej 

pracujący z grupą obejmującą dzieci 6-letnie i dzieci 
młodsze

23

”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy

Kazimierz Rybacki
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Uzasadnienie

Z uwagi na wprowadzoną w 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. z 2018 r., poz. 2245)
zmianę zapisu art. 42 ust. 3 w Karty Nauczyciela dotyczącą pensum, czyli tygodniowego wymiaru godzin
zajęć nauczyciela przedszkola i innej placówki przedszkolnej, pracującego z grupą obejmującą dzieci 6-
letnie i dzieci młodsze, które wcześniej nie było określone, należy podjąć powyższą uchwałę, gdyż
w gminie Lubicz w przedszkolu publicznym i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
mamy grupy mieszane składające się z 6-latków i dzieci młodszych.

 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Rybacki
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