
PROJEKT 

Projekt przygotowany przez: Jolanta Wojciechowska Sekretarz Gminy Dmosin 

UCHWAŁA NR ……………../2019 

RADY GMINY DMOSIN 

z dnia ………………..2019 r. 

 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Dmosin. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, 

poz. 1432 i poz. 2500) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b) i c) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245) 

Rada Gminy Dmosin uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub 

opiekuńczych, prowadzonych przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust 3, zatrudnionych w 

pełnym wymiarze zajęć zgodnie z poniższą tabelą: 

L.p  

Stanowisko 

Tygodniowa  

liczba godzin obowiązkowego 

wymiaru zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych, opiekuńczych 

1 Pedagog szkolny 22 

2 Psycholog szkolny 22 

3 Nauczyciel logopeda 22 

4 Terapeuta pedagogiczny 22 

5 Doradca zawodowy 22 

6 Nauczyciel wspomagający 20 

7 

 

Nauczyciel przedszkola, oddziału przedszkolnego lub 

innej formy wychowania przedszkolnego pracujący  

z grupą obejmującą dzieci 6-letnie i dzieci młodsze 

 

22 

 

2. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami 

albo na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli wymienionych w ust. 1, zatrudnionych w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Dmosin, należy rozumieć zajęcia grupowe i indywidualne wynikające z 

realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych, profilaktycznych i korekcyjnych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dmosin. 

§ 3. Tracą moc § 3 i § 4 uchwały Nr XXVIII/162/2017 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 czerwca 

2017r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych 

przez Gminę Dmosin, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom 

realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 

obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
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zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

nauczyciela, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/180/2017 Rady Gminy Dmosin z dnia 28 listopada 

2017r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Dmosin, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 

tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. – Karta nauczyciela. 

 

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

Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 r. 
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Uzasadnienie 

do projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w 

szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dmosin 

Projekt uchwały ma na celu dostosowanie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w 

szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dmosin do zmienionych 

przepisów art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b i c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, który od 

dnia 1 stycznia 2019 r. reguluje ww. kwestie. Zgodnie z powyższym do kompetencji organu 

prowadzącego należy: określenie tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, 

logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych - wymiar ten nie może przekraczać 

22 godzin tygodniowo oraz dla nauczycieli przedszkola, którzy pracują z grupami obejmującymi 

dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze – wymiar ten nie może przekraczać 25 godzin tygodniowo. 

Rada Gminy Dmosin w dniu 30 czerwca 2017 r. przyjęła uchwałę nr XXVIII/162/17 w 

sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Dmosin, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w 

ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 

wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela, 

zmienioną uchwałą nr XXXI/180/17 Rady Gminy Dmosin z dnia 28 listopada 2017 r., w której został 

określony tygodniowy wymiar godzin zajęć pedagogów szkolnych, psychologów szkolnych, 

nauczycieli logopedów, doradców zawodowych po 22 godziny i nauczycieli wspomagających 20 

godzin. Pozostała kwestia określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla terapeutów 

pedagogicznych oraz dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych, którzy pracują z grupami 

obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze, co zostało uczynione w powyższym projekcie 

uchwały. 

Projekt uchwały został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Dmosin oraz został 

uzgodniony ze związkami zawodowymi. 
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