
UCHWAŁA NR XXXIII/204/2021 
RADY GMINY ŁYSOMICE 

z dnia 8 czerwca 2021 r. 

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, 
logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli pracujących z grupami 
obejmującymi dzieci 6 – letnie i młodsze w  przedszkolu i szkołach, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Łysomice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2020 r. 
poz. 713 i 1378) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 i z 2021 r. poz. 4) uchwala się co następuje: 

§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 
prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, dla zatrudnionych w pełnym wymiarze: 

1) pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, z wyjątkiem 
nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych wynosi 22 godziny, 

2) nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzących zajęcia 
w grupach mieszanych wiekowo, tj. obejmujących dzieci sześcioletnie i młodsze wynosi 22 godziny. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łysomice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Robert Kożuchowski 
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Operatorem systemu był Weronika Melkowska. 
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Uchwała  numer XXXIII/204/2021 “Podjęcie uchwały w sprawie 
ustalenia tygodniowego  obowiązkowego wymiaru zajęć dla 
pedagogów, psychologów,  logopedów, terapeutów pedagogicznych,  
doradców zawodowych oraz nauczycieli pracujących   z grupami 
obejmującymi dzieci 6 - letnie  i młodsze w  przedszkolu i szkołach, dla 
których  organem prowadzącym jest Gmina Łysomice  - projekt 
uchwały Nr XXXIII/204/2021” została podjęta następującą proporcją 
głosów: jestem za 14, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0. 
 
Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów. 
Data i godzina głosowania: 08.06.2021 16:23:00 
 
 
Radni zagłosowali jak poniżej: 

Jestem za  Jestem przeciw 
1. Marian Błaszkiewicz     BRAK 
2. Krzysztof Borowiec       
3. Marcin Chojna       
4. Denis Dembek       
5. Kazimierz Kamiński       
6. Czesław Karasiewicz       
7. Robert Kożuchowski       
8. Artur Lubomski       
9. Paulina Opałka-Wiśniewska       

10. Krystian Polak       
11. Piotr Pyrek       
12. Roman Wojda       
13. Emilia Zielińska       
14. Anna Zmarzły       

 

Wstrzymuję się 
 Obecni radni, którzy nie wzięli 

udziału w głosowaniu 
  BRAK     BRAK 
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