
UCHWAŁA NR X/71/19
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie określenia tygodniowego  obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, 
logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami 
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkole podstawowej prowadzonej przez 

Gminę Zaręby Kościelne

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 zmianami) i 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 2018 r. poz. 967 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się tygodniowy  obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów,  
doradców zawodowych oraz nauczycieli oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-
letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Zaręby Kościelne

Lp. stanowisko Obowiązkowy wymiar godzin zajęć
1. pedagog 20
2 psycholog 20
3. logopeda 20
4. doradca zawodowy 20
5. nauczyciel szkoły,  pracujący z grupami obejmującymi dzieci

6-letnie i dzieci młodsze.
22

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zaręby Kościelne.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII/132/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne  z dnia 23 czerwca 2009r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w 
szkołach prowadzonych przez gminę Zaręby Kościelne oraz Uchwała Nr XXIX/225/14 Rady Gminy Zaręby 
Kościelne z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXII/132/09 Rady Gminy 
Zaręby Kościelne  z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Zaręby Kościelne.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 roku.

 

Przewodniczący Rady

mgr Marek Nowacki
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Uzasadnienie

Niniejszy projekt uchwały jest konsekwencją zmian treści art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela wprowadzonych ustawą z dnia 22 listopada 2018 r.
o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2245) opisanych w art. 6 pkt. 14 lit. d) ustawy zmieniającej.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 42 ust. 7 pkt. 3 lit. c) organ prowadzący został zobligowany do określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych
pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze z tym, że wymiar ten nie może przekroczyć
25 godzin oraz do określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych dla stanowisk związanych ze świadczeniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach
min. dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych.

W ustawie Karta Nauczyciela w art. 42 ust. 3 w tabeli lp. 1 i 2 określono tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych w zależności od wieku dzieci, z którymi
pracuje nauczyciel tj.:

- tygodniowy wymiar godzin zajęć nauczyciela szkoły, przedszkola i innych placówek przedszkolnych
pracującego z grupami dzieci 6-letnich wynosi 22 godziny;

- tygodniowy wymiar godzin zajęć nauczyciela przedszkola pracującego z grupami dzieci młodszych niż 6-letnie
wynosi 25 godzin.

W praktyce w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych mogą być tworzone
grupy mieszane złożone z dzieci 6-letnich jak i młodszych. Dotychczas brak było jednolitych uregulowań w tym
zakresie. W związku ze zmianą przepisów prawa wskazujących organ prowadzący jako właściwy do ustalenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć takich nauczycieli, niezbędne jest podjęcie stosownej
uchwały. Proponuje się, aby od 1 września 2019 r. tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami dzieci 6-letnich i dzieci
młodszych wynosił 22 godziny.

Ponadto określono obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust 3 w/w
ustawy tj.: wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedówi doradców zawodowych.

Projekt uchwały, zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z
2019r. poz. 263 ) został przedstawiony związkom zawodowym, celem zaopiniowania.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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