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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY RZEKUŃ 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XIV/48/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 506 ze zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215), po uzyskaniu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zmianie ulega § 2 uchwały nr XIV/48/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli, który otrzymuje brzmienie: 
"§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w przedszkolach i szkołach dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Rzekuń dla: 

- pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach 
wynosi 22 godziny.". 

- nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianionych dodatkowo w celu 
współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów 
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym wynosi 
20 godzin.". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

mgr Małgorzata Żebrowska 

Uzasadnienie  
Niniejsza uchwała jest wyrazem realizacji dyspozycji przepisu art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215). W związku z powyższym należy ustalić na nowo tygodniowy 
obowiązkowy wymiar zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, z tym że wymiar ten 
nie może przekroczyć 22 godzin tygodniowo. W przedstawionym projekcie uchwały zaproponowano określenie 
pensum również dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianionych 
dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów 
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, których 
wymiar nie może przekroczyć 20 godziny tygodniowo. Organizacje związkowe zaopiniowały pozytywnie projekt 
uchwały w ustawowym terminie.
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