
DRUK NR 7/XLIX

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na 
stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, 

logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolach Gminy Gryfino

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) uchwala się, co następuje:

§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli 
zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) oraz na stanowiskach pedagogów, 
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych 
w szkołach i przedszkolach Gminy Gryfino, ustala się według następujących norm:

Lp. Stanowisko

Tygodniowa liczba godzin 
obowiązkowego wymiaru 

zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych, 

opiekuńczych
1. Pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, doradca 

zawodowy
22

2. Nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne, zajęcia 
specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, 
rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia 
o charakterze terapeutycznym

22

3. Nauczyciel prowadzący gimnastykę korekcyjną 22

4. Nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniami dowożonymi do szkół 26

2. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone przez nauczycieli 
zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w wierszu 1 i 2 tabeli z ust. 1 należy rozumieć zajęcia 
grupowe i indywidualne wynikające z realizacji programów nauczania, kształcenia specjalnego oraz 
udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 2. Traci moc uchwała Nr VIII/62/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach 
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, 
doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Gryfino.

§ 3. Interpretacja przepisów niniejszej uchwały należy do organu prowadzącego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018 r.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2018 r. poz. 967) organ prowadzący szkołę lub placówkę określa, m. in., tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 tej ustawy,
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów,
doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia
i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych,
o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie
oświaty.

Powyższe zagadnienia reguluje uchwała Nr VIII/62/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia
9 czerwca 2011 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
zatrudnionych na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela,
pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino, zmieniona uchwałą Nr IX/79/15
Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 czerwca 2015 r.

W myśl z art. 76 pkt 22 ustawy z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz. U. poz. 2203) z dniem 1 września 2018 r. w art. 42 ustawy - Karta Nauczyciela
będą wprowadzone zmiany, m.in., w zakresie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
zajęć dla:
1) 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;

2) nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć;

3) pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych,
z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych - w
wymiarze nieprzekraczającym 22 godzin.

W związku z tym, że zmianie ulegnie brzmienie przepisu stanowiącego podstawę prawną
podjęcia uchwały Nr VIII/62/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na
stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów,
psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących obowiązki
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino (ze zmianami), należy podjąć nową uchwałę
odpowiadającą obowiązującym do 1 września 2018 r. regulacjom zawartym w art. 42 ust. 7 pkt 3
ustawy - Karta Nauczyciela.

Projekt uchwały został przekazany do zaopiniowania związkom zawodowym zrzeszającym
nauczycieli.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj

Id: C4113C08-51E8-4E96-AC77-4FDA07E30775. Projekt Strona 1




