
UCHWAŁA NR XLV/96/2022 
RADY MIASTA SKIERNIEWICE 

z dnia 25 sierpnia 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 
nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; zasad 
udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 

powierzono stanowisko kierownicze; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad zaliczania do 

wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, w szkołach i placówkach oświatowych, dla 
których organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice. 

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, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i poz. 583) oraz art. 42 ust. 7 pkt. 1-3 
w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 
i z 2022 r. poz. 935, poz. 1116) Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr LII/89/2018 Rady Miasta Skierniewice z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad 
rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest 
różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze; określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy 
Karta Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, 
w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice: 

1) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli 
szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustwy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela, 
nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, pedagogów specjalnych, 
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli 
zatrudnionych w poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin 
poszczególnych zajęć w formie zaocznej;”; 

2) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych lub opiekuńczych dla pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty 
pedagogicznego i doradcy zawodowego wynosi – 20 godz.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 września 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Andrzej Melon 
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