
PROJEKT 

 

UCHWAŁA Nr …../VII/2019 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia 27 marca 2019 r. 

 

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych 

nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym  

jest Gmina Żabia Wola 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2500) i art. 42 ust. 7 pkt.3 lit. c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  

Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) w związku z art. 6 pkt. 14 ustawy  

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2245),  uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz,  

dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy- Karta Nauczyciela zatrudnionych  

w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Żabia Wola w pełnym wymiarze zajęć, 

według następujących norm: 
 

Lp. Stanowisko 
Tygodniowy obowiązkowy 

wymiar 

1. Pedagog , psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny 22 godziny 

2. Doradca zawodowy 22 godziny 

3. 

Nauczyciel przedszkoli i innych placówek przedszkolnych 

pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i 

dzieci młodsze 

25 godzin 

 

 

§ 2. Wykonie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  Żabia Wola. 
 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 25/XXXIV/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 kwietnia 2018 r. 

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, dla niektórych nauczycieli 

zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina  

Żabia Wola. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r.  

 

  



PROJEKT 

 

UZASADNIENIE 

Podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne ze względu na wejście w życie 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. 2245), która wprowadza zmianę  

w Karcie Nauczyciela w art. 42 ust . 7, pkt. 3 poprzez dodanie lit. c.   

Powyższe regulację obligują organ prowadzący szkołę lub placówkę do ustalenia wymiarów pensów 

dla  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.  

Obecna uchwała reguluję pensum pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego  

i doradcy zawodowego na poziomie 22 godzin, nie reguluję pensum nauczycieli przedszkoli i innych 

placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6- letnie i młodsze.  

Projekt niniejszej uchwały nie zmienia pensum pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty 

pedagogicznego i doradcy zawodowego,  pozostawiając tygodniowy obowiązujący wymiar  

na poziomie 22 godzin i ustala pensum nauczyciela pracującego z grupami dzieci 6-letnich  

i młodszych na poziomie 25 godzin. 


