UCHWAŁA NR 94/XIII/2012
RADY GMINY MAŁKINI GÓRNEJ
z dnia 30 kwietnia 2012 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów
w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Małkinia Górna.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) Rada Gminy Małkinia
Górna uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów
zatrudnionych w szkołach iprzedszkolach prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna według następujących
norm:
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2.
3.
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Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego
wymiaru zajęć

pedagog
psycholog
logopeda

25
25
25

2. Dla określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli specjalistów wymienionych w ust.
1 przez godzinę rozumie się 60 minut.
§ 2. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela i w § 1 ust.
1 uchwały, o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustala się według następującego algorytmu:
W = (x1+ x2+....+ xn) : [(x1: yl)+(x2: y2)+....+(xn: yn)]
gdzie:
W - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin,
x1 , x2 ,….xn - oznacza liczbę godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu
organizacji szkoły,
yl , y2 ,....yn - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych
i wychowawczych określony dla danych stanowisk wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela i w
§ 1 ust.1 uchwały.
2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że czas poniżej 0,50 godziny
pomija się, a co najmniej 0,50 godziny przyjmuje się za pełną godzinę.
§ 3. Tracą moc:
1) Uchwała Nr 44/IX/2003 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 18 sierpnia 2003 roku w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty
Nauczyciela oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedmiotów
w różnym wymiarze godzin w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Małkinia Górna, oraz
2) Uchwała Nr 215/XXXVI/2006 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmiany
uchwały nr 44/IX/2003 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty
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Nauczyciela oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedmiotów
w różnym wymiarze godzin w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 września 2012 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr inż. Ewa Janik
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Uzasadnienie
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674, ze
zmianami) w art. 42 ust. 7 pkt 3 daje uprawnienie organowi prowadzącemu jednostki oświatowe do określenia
w drodze uchwały tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom nie wymienionym w art.
42 ust. 3 niniejszej ustawy.
Zmieniana uchwała zwiększa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć prowadzonych przez
pedagoga, logopedę, psychologa. Nauczyciele wymienieni w uchwale prowadzą zajęcia z uczniami
indywidualnie lub w kilkuosobowych grupach.
Wprowadzona zmiana pozwoli na zapewnienie właściwej pomocy uczniom, zgodnie z obowiązkiem
wynikającym z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2010 r. nr 228 poz. 1487 ze zm.).
Wyjaśniona zostaje również kwestia możliwości łączenia pensum nie tylko nauczycieli wymienionych w art.
42 ust 3 ustawy KN, ale także tych, którzy tam są niewymienieni, a dla których organ prowadzący określa
tygodniowy wymiar godzin w § 1 niniejszej uchwały
Zastąpienie jedną uchwałą dwóch, jakie funkcjonują w obrocie prawnym, dotyczących uregulowania zapisów
wynikających z art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela, tj. uchwała Nr 44/IX/2003oraz uchwała Nr
215/XXXVI/2006, znajdzie ułatwienie w praktycznym zastosowaniu.
Projekt uchwały został poddany uzgodnieniom z organizacjami związkowymi działającymi w oświacie.
W dniu 4 kwietnia 2012 r. w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej odbyło się spotkanie, w którym
uczestniczyli: Wójt Gminy, jego zastępca i dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Małkini Górnej
oraz przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Nr 2561 Pracowników Oświaty i Wychowania Gminy
Małkinia Górna NSZZ Solidarność Region Mazowsze i prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Ostrowi Mazowieckiej.
Stanowisko związków zawodowych, w sprawie przedmiotowej uchwały zostało określone jako negatywne
bez podania oceny merytorycznej co zostało zapisane w protokole.
Wobec takiego stanowiska związków zawodowych Wójt Gminy powiadomił pismem z dnia 18 kwietnia
2012 r. o podtrzymaniu swojego stanowiska i zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach
zawodowych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) powiadomił przedstawicieli obu związków
zawodowych o możliwości przedstawienia stanowiska związków zawodowych na posiedzeniu Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej.
Zgodnie z art. 91d pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela, organem prowadzącym posiadającym kompetencje do
podjęcia przedmiotowej uchwały jest Rada Gminy.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr inż. Ewa Janik
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