
UCHWAŁA NR LXIX/550/18
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 10 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/271/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 września 2012 r. 
w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze 
zniżek w realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Staszów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.)1) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 967) w związku z art 76 pkt 22 lit. d ustawy 
z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 
2203) Rada Miejska w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W uchwale nr XXVII/271/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie 
szczegółowych zasad udzielania nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zniżek 
w realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Staszów, § 9 otrzymuje nowe brzmienie: 

"§ 9. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli 
zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, niewymienionych w art. 42 ust 3 ustawy - Karta Nauczyciela 
według następujących norm: 

Stanowisko Tygodniowa liczba godzin 
obowiązkowego wymiaru zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych, 
opiekuńczych

Pedagodzy, psychologowie, logopedzi, terapeuci pedagogiczni, doradcy zawodowi 22
Nauczyciele przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, prowadzący zajęcia w oddziałach 

mieszanych, obejmujących dzieci sześcioletnie oraz dzieci innych grup wiekowych 
w przypadku przeważającej liczby dzieci sześcioletnich 

22

Nauczyciele przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, prowadzący zajęcia w oddziałach 
mieszanych, obejmujących dzieci sześcioletnie oraz dzieci innych grup wiekowych 

w przypadku gdy liczba dzieci sześcioletnich jest mniejsza niż liczba dzieci innych grup 
wiekowych 

25

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 
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§ 3. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie 
od dnia 1 września 2018 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Dominik Rożek

1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, Dz.U z 2018 poz. 
1349, Dz.U z 2018 poz. 1432.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr LXIX/550/18

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 10 sierpnia 2018 r.

Proponowane zmiany podyktowane są zmianą brzmienia art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. Karta Nauczyciela, którą wprowadza od dnia 1 września 2018 r. ustawa z dnia 27 października 
2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, zgodnie z którym organ prowadzący szkołę lub placówkę 
określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych, doradców zawodowych, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 22 godzin. 
W przedstawionym projekcie uchwały proponuje się zmianę tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych z 28 na 22 godziny oraz doradców 
zawodowych z 30 na 22 godziny. Wprowadza się również tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 
dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, prowadzących zajęcia w oddziałach mieszanych 
obejmujących dzieci sześcioletnie oraz dzieci innych grup wiekowych, z uwagi na to iż w przedszkolach, 
prowadzonych przez Gminę Staszów występują oddziały mieszane a nauczyciele prowadzący w nich zajęcia 
nie są wymienieni w art. 42 ust 3 ustawy Karta Nauczyciela, a zgodnie z art.42 ust. 7 pkt. 3 wspomnianej 
ustawy organ prowadzący szkołę lub placówkę określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla 
nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3 niniejszej ustawy. Treść niniejszej uchwały została 
zaopiniowana przez związki zawodowe działające w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 
Staszów. Biorąc pod uwagę powyższe zasadnym jest podjęcie ww. uchwały. 
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