UCHWAŁA NR 55.VIII.2019
RADY GMINY WIĄZOWNA
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, logopedów,
psychologów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych
placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze zatrudnionych
w jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 506) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2018 r., poz. 967 z późń. zm.) Rada Gminy Wiązowna uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz dla osób zatrudnionych w pełnym
wymiarze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wiązowna zgodnie z poniższą tabelą:
l.p.
1
2
3
4

Stanowisko – typ ( rodzaj) szkoły

Tygodniowa liczba
godzin obowiązkowego
wymiaru zajęć
Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi zatrudnieni we wszystkich typach 22
szkół i przedszkoli
Terapeuci pedagogiczni zatrudnieni we wszystkich typach szkół 22
i przedszkoli
Doradcy zawodowi zatrudnieni w szkołach
22
Nauczyciele przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, pracujący 22
z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązowna.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 63.LV.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, logopedów, psychologów,
terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie z dniem 1 września 2019 r.
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Uzasadnienie
Podjęcie uchwały jest wynikiem nowelizacji przepisów oświatowych i przyznania organowi
prowadzącemu szkoły i przedszkola kompetencji do określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dla nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6- letnie i młodsze w wymiarze
nieprzekraczającym 25 godzin, zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela ( Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2019 r.
Jednak ze względu na to, że organizacja roku szkolnego 2019/2020 odbywa się już na podstawie nowych
przepisów, zgodnie z art. 48 ustawy 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. 967 z późn. zm.), podjęcie
przedmiotowej uchwały konieczne jest przed 1 września 2019 r. Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego
wymiaru zajęć dla specjalistów wymienionych w uchwale, w tabeli, punkty od 1 do 3, pozostaje bez zmian.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe.
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