
 

UCHWAŁA NR XXXII/254/2018
RADY GMINY GAWORZYCE

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, 
logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli nie wymienionych                 
w art. 42 ust.3 Ustawy Karta Nauczyciela oraz  zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla osób zajmujących stanowiska kierownicze  w szkołach                                   

i  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gaworzyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 lit. b w związku z art. 91d 
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, 60, 2203), Rada 
Gminy Gaworzyce uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć: 

1) pedagogów - 22 godziny,

2) psychologów - 22 godziny,

3) logopedów - 22 godziny,

4) terapeutów pedagogicznych - 22 godziny,

5) doradców zawodowych - 22 godziny,

6) nauczyciele przedszkoli prowadzący zajęcia w grupach mieszanych obejmujących zarówno dzieci 
sześcioletnie, jak i  dzieci z innych grup wiekowych, w przypadku większej liczby dzieci 6-cio letnich -                       
22 godziny,

7) nauczyciele przedszkoli prowadzący zajęcia w grupach mieszanych obejmujących zarówno dzieci 
sześcioletnie, jak i  dzieci z innych grup wiekowych, w przypadku większej liczby dzieci 3, 4 i 5-cio 
letnich - 25 godzin.

§ 2. Dyrektorom i wicedyrektorom szkół i przedszkoli obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin zajęć dydaktycznych i opiekuńczych określony w art.  42 ust. 3  ustawy – Karta Nauczyciela, w tym:

1. Dyrektorowi Szkoły Podstawowej         -  o 14 godzin

2. Wicedyrektorowi Szkoły Podstawowej  -  o 12 godzin

3. Dyrektorowi Przedszkola  Publicznego  -  o 12 godzin.

§ 3. Ustalony w § 2 wymiar zajęć odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska 
kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXII/185/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
prowadzonych bezpośrednio z uczniami, albo na ich rzecz przez nauczycieli niewymienionych 
w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów i doradców 
zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gaworzyce (Dz. Urz. 
Województwa Dolnośląskiego z 2017r. poz. 2341). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaworzyce. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2018 r. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Danuta Pawliszyn
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UZASADNIENIE

Ustawodawca w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1189 i 2203) upoważnił organ prowadzący w kompetencję do określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz (tzw. pensum
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42
ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela: logopedów, pedagogów, psychologów i doradców zawodowych
prowadzących z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych a
także do udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla osób
zajmujących stanowiska kierownicze.
Zgodnie ze znowelizowanym przepisami Ustawy Karta Nauczyciela wymiar godzin dla nauczycieli nie
wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy nie może przekroczyć 22 godziny.
W Uchwale Rady Gminy Gaworzyce Nr XXII/185/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. wymiar ten został
określony w ilości 25 godzin dla pedagoga i nauczyciela wspomagającego, 20 godzin dla psychologa i
logopedy i 18 godzin dla doradcy zawodowego.
Uchwała zastępuje dotychczasową uchwałę Nr XXII/185/2017 z dnia 27 kwietnia 2017r., ustalając
pensum ww. nauczycieli specjalistów w wysokości 22 godzin tygodniowo. Pozostawia się wprowadzone
uchwałą z 27 kwietnia 2017r. pensum dla nauczyciela przedszkola prowadzącego zajęcia w grupach
mieszanych wiekowo, tj. obejmujących dzieci sześcioletnie i młodsze – w wysokości 22 godzin i 25 godzin
tygodniowo w zależności od przeważającej wiekowo liczby dzieci w grupie.

Pozostawia się również określony uchwałą Nr XXII/185/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. obniżony
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych i opiekuńczych dla dyrektora
i wicedyrektora szkoły, a dla Dyrektora Przedszkola wymiar godzin zostaje obniżony o 12 godzin
(było o 10godzin).
Projekt uchwały został przesłany do Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału w Głogowie,
NSZZ SOLIDARNOŚĆ Pracowników Oświaty w Legnicy oraz Forum Związków Zawodowych we
Wrocławiu celem zaopiniowania.
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