
UCHWAŁA NR XLIX/243/18
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, 
terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę 
Gryfów Śląski

Na podstawie art. 76 pkt 22 lit. b i lit. d  ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) w związku z art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1189, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych 
prowadzonych, przez  nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć bezpośrednio z uczniami lub 
wychowankami albo na ich rzecz, ustala się następująco:

Lp. Stanowisko Tygodniowy obowiazkowy wymiar zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych 
1. PEDAGOG 22
2. PSYCHOLOG 22
3. LOGOPEDA 22
4. TERAPEUTA PEDAGOGICZNY 22
5. DORADCA ZAWODOWY 22
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLIV/224/14 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 30 czerwca 2014 r. 

w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych 
w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela  oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gryfów Śląski.    

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Gminy Gryfów 

Śląski

Robert Skrzypek
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UZASADNIENIE

Art. 76 pkt. 22 li. a, b i d ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań

oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) wprowadza zmiany do art. 42 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26

stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.).

Zgodnie z treścią przytoczonego przepisu od dnia 1 września 2018 r. tygodniowy wymiar

godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego na stanowisku pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty

pedagogicznego, doradcy zawodowego nie może przekraczać 22 godzin.

Ponadto nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela wprowadziła jednolity wymiar pensum

nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo

w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia

uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem

społecznym, który wynosi 20 godzin.

Ustawowo uregulowany również został sposób ustalania tygodniowego obowiązkowego

wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla

stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Forum Związków Zawodowych,

Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy "Solidarność" oraz Ogólnopolskie Porozumienie

Związków Zawodowych .

Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Gryfów

Śląski
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