
UCHWAŁA NR 302/XLVII/2018
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół 
niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych i doradców zawodowych

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 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.) 
w związku z art. 76 ust. 22 lit. d ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2203) po uzyskaniu opinii związków zawodowych Rada Gminy Małkinia Górna, uchwala co 
następuje:

§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 
prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli szkół niewymienionych 
w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz logopedów, pedagogów, psychologów i doradców zawodowych, 
zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, ustala się według następujących norm:

Lp. Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin zajęć

1. nauczyciele przedszkola i oddziałów  przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzący zajęcia w grupie mieszanej, 
obejmującej zarówno dzieci 6-letnie jak i inne grupy wiekowe, 
w których dzieci 6-letnie stanowią mniej niż 50%

25

2. nauczyciele przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzący zajęcia w grupie mieszanej, 
obejmującej zarówno dzieci 6-letnie jak i inne grupy wiekowe, 
w których dzieci 6-letnie stanowią co najmniej  50%

22

3. pedagodzy 22
4. psycholodzy 22
5. logopedzi 22
6. terapeuci pedagogiczni 22
7. doradcy zawodowi 22

§ 2. Traci moc uchwała Nr 148/XXV/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 21 lipca 2016 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, nauczyciela „wspomagającego” 
posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów 
niepełnosprawnych oraz nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze 
zatrudnionego w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Małkinia Górna.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna.
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§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nietubyć
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Uzasadnienie

Zgodnie z  art. 76 ust. 22 lit. d ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ) w art. 42 ust. 7  Karty Nauczyciela pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć:

a) nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3, nauczycieli szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a,
nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb
społecznych, nauczycieli kształcenia na odległość, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady
zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość,

b) pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem
nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, z tym że wymiar ten nie może
przekraczać 22 godzin.”

Nowe brzmienie pkt 3 w ust. 7 wejdzie w życie z dniem 1 września 2018 r.

Biorąc pod uwagę, że nauczyciele przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzący grupy mieszane nie mają określonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć ustalonego
w art. 42 ust.3, zachodzi konieczność podjęcia uchwały także w tym zakresie.

Obowiązek określenia ww. pensum wynika z Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 lipca 2016 r. I OSK 880/16, w którym określono, że w przepisie art. 42 ust. 3 lp. 1-2 ustawy z 1982 r.
- Karta Nauczyciela nie określono tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli przedszkoli, którzy prowadzą zajęcia z grupami „mieszanymi”,
tzn. z grupami, w których w skład obok sześciolatków wchodzą również dzieci młodsze - 3, 4 i 5-letnie. To
nakazuje przyjąć, że ci nauczyciele są nauczycielami szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty
Nauczyciela, a zatem obowiązek określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć - stosownie do
art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela - spoczywa na organie prowadzącym szkołę.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1881 z późn. zm.) projekt uchwały został skierowany do właściwych organizacji związkowych w celu
wydania opinii.
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