
UCHWAŁA NR 112/VIII/2019
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika nr 780/XLIX/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie  udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli 
pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli 

prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych 
zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz zasady zaliczania 

do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 42 ust. 7 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -
 Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z zmianami),

na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu, oraz 
związki zawodowe działające w oświacie,

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. W uchwale nr 780/XLIX/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie  udzielania i rozmiaru zniżek 
w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla 
dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, 
psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Miasto Rybnik oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) §2 otrzymuje brzmienie:

„Ustalić obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć dla pedagogów szkolnych, 
psychologów szkolnych, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli przedszkoli 
pracujących z grupami obejmującymi zarówno dzieci 6-letnie i dzieci młodsze 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”;

2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Wojciech Kiljańczyk

Id: 556D23F4-604B-44D2-9587-1F0515103B5F. Podpisany Strona 1



Załącznik do uchwały Nr 112/VIII/2019

Rady Miasta Rybnika

z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Rozmiar tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, 
doradców zawodowych, nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi zarówno dzieci

6-letnie i dzieci młodsze

Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
doradca zawodowy 22 godziny
pedagog szkolny 22 godziny
psycholog szkolny 22 godziny
logopeda 22 godziny
nauczyciele przedszkoli pracujących z grupami  
obejmującymi zarówno dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

22 godziny
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