UCHWAŁA NR XXXVII/299/2018
RADY GMINY STANISŁAWÓW
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów, psychologów,
terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w Szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Stanisławów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, z późn. zm.) w związku z art. 76 pkt 22 lit. d) oraz art. 147 pkt 3 ustawy
z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r., poz. 2203), Rada Gminy
Stanisławów uchwala co następuje:
§ 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla stanowisk: pedagog, logopeda, psycholog,
terapeuta pedagogiczny i doradca zawodowy zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Stanisławów w wymiarze 22 godzin.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVI/234/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Stanisławów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie
z dniem 1 września 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Król
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Uzasadnienie
Zgodnie z zapisami art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r.
poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 76 pkt 22 lit. d) ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu
zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r., poz. 2203) „Organ prowadzący szkołę lub placówkę określa (…) tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć: 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 oraz
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."
Zgodnie z zapisami ustawy Karty Nauczyciela pensum nauczyciela wynosi od 18-30 godzin. Ustawa przed
zmianami dla nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów oraz doradców zawodowych dawała możliwość
uchwalenia przez organ stanowiący obowiązkowego wymiaru zajęć do 40 godzin tygodniowe. W Gminie
Stanisławów pensum wyżej wymienionych nauczycieli było ustalone w wysokości 25 godzin tygodniowo. Obecne
przepisy pozwalająna na określenie obowiązkowego wymiaru zajęć dla tych specjalistów na maksymalnie
22 godzin tygodniowo.
Powyższy zapis zgodnie art. 147 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
oświatowych wejdzie w życie z dniem 1 września 2018r.

o finansowaniu zadań

Projekt niniejszej uchwały został wysłany do zaopiniowania przez związki zawodowe Związek Nauczycielstwa
Polskiego Oddział w Mińsku Mazowieckim.
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