
UCHWAŁA NR  

RADY GMINY W ŻABIEJ WOLI 

z dnia 17 czerwca 2014 r. 

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjum, 

 dla których Gmina Żabia Wola jest organem prowadzącym. 

 

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

tekst Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 42 ust 7 pkt 3 w związku z art. 91d ustawy 

z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  (jednolity tekst Dz. U. z 2014 r. poz. 191) Rada Gminy 

w Żabiej Woli uchwala, co następuje: 

§ 1 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczychi opiekuńczych, 

prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w 

pełnym wymiarze zajęć ustala się,według następujących norm: 

Lp. Stanowisko 

Tygodniowy 

obowiązkowy 

wymiar 

1 
Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi zatrudnieni w szkołach 

podstawowych i gimnazjum 
20 

2 
Nauczyciele oddziałów przedszkolnych pracujący z grupami 

dzieci 5-letnich 
22 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola. 

§ 3 

Traci moc Uchwała Nr 17/V/2007 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2007 r. 

§ 4 

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 września 2014 roku. 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela  (jednolity tekst Dz. U. z 2014 r. poz. 191) organ prowadzący zobowiązany jest do 

ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, 

logopedów.  

Ustawa Karta Nauczyciela nie wskazuje wymiaru godzin dla nauczyciela oddziału przedszkolnego, 

grupy pięciolatków, objętej obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym. 

Uchwała Nr 17/V/2007 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2007 r. stała się nieaktualna w 

stosunku do obowiązującego stanu prawnego. Wejście w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 7 

maja 2013 r.),  oddaliło potrzebę określenia norm w uchwale. 


