
Projekt 

Druk nr 346 
 

Uchwała Nr XLV/…../2022 

Rady Miejskiej Rydzyny 

z dnia ...................... 2022 r. 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/234/2021 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 25 maja 

2021r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska 

kierownicze w szkołach i  przedszkolu oraz określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy 

zawodowego i nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących  

z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze.  
  

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

U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 

stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) oraz art. 29 ustawy z 

dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. 

U. z 2022r., poz. 1116),  Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 

 

W Uchwale Nr XXXII/234/2021 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 25 maja 2021r. w sprawie 

określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i  przedszkolu 

oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, 

logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego i nauczycieli przedszkoli i innych 

placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze: 

 

1) zmienia się tytuł uchwały, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach 

i  przedszkolu oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, 

pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy 

zawodowego i nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących  

z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze.” 

 

2) § 1 pkt 2 przyjmuje brzmienie: „tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć: 

pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, 

doradcy zawodowego, nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych 

pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze.” 

 
3) § 4 przyjmuje brzmienie: 

 

„Określa się tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, pedagoga 

specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego  

i nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami 

obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze, zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin zgodnie  

z poniższą tabelą: 



 

 

L.p. stanowisko 
Obowiązkowy tygodniowy 

wymiar godzin 

1. 

Nauczyciel przedszkola /oddziału przedszkolnego/ 

prowadzący zajęcia w grupach mieszanych, 

obejmujących zarówno dzieci sześcioletnie i młodsze. 

25 

2. 
Pedagog, pedagog specjalny, psycholog, logopeda, 

terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy 
22 

 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna. 

 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 

z dniem 1 września 2022 r.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADANIENIE 

 

do Uchwały Nr XLV/…../2022 

Rady Miejskiej Rydzyny z dnia ...................... 2022 r. 
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/234/2021 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 25 maja 2021r.  

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i  przedszkolu 

oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, 

logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego i nauczycieli przedszkoli i innych 

placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze.  

 

 

Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, nakłada 

obowiązek zatrudniania w placówkach oświatowych specjalistów, których dotychczasowy 

zakres został uzupełniony o stanowisko pedagoga specjalnego. Natomiast w ustawie z dnia  

12 maja 2022r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw dodano 

przepis art. 42d ustalający standardy zatrudniania tej grupy nauczycieli. 

W obowiązującej Uchwale Nr XXXII/234/2021 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 25 maja 2021r. 

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach 

i  przedszkolu oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, 

psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego i nauczycieli 

przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci  

6-letnie i młodsze dokonuje się zmian mających na celu uzupełnienie wykazu o pedagoga 

specjalnego i ustalenia jego pensum na takim samym poziomie, jak w przypadku pozostałej 

grupy specjalistów, którym pensum ustalone zostało w uchwale z dnia 25 maja 2021r., tj.  

w wysokości 22 godzin.  

 

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię związków zawodowych tj. Związku 

Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Rydzynie, Organizacji Międzyzakładowej NSZZ 

„Solidarność” Oświaty i Szkolnictwa Wyższego w Lesznie oraz Forum Związków 

Zawodowych Zarząd Wojewódzki Województwa Wielkopolskiego. 

 


