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UCHWAŁA NR X/74/19
RADY GMINY HYŻNE
z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów,
logopedów, psychologów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych, nauczycieli
w oddziałach przedszkolnych prowadzących zajęcia w grupach mieszanych – zatrudnionych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Hyżne
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2019 poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3) lit. b) i c) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) w zw. z art. 6 pkt 14) lit. d ustawy z dnia 22 listopada
2018 r. – o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 z późn. zm.), art. 91d pkt 1) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263 z późn.
zm.), po uzyskaniu opinii związków zawodowych, Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla pedagogów,
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, według następujących norm:

Lp.
1.
2.
3.
4.

Stanowisko
Pedagog, logopeda, psycholog
Doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny –
realizujący zajęcia z uczniami w szkołach
podstawowych
Terapeuta pedagogiczny – realizujący zajęcia
w oddziałach przedszkolnych
Terapeuta pedagogiczny – realizujący zajęcia w innych
formach wychowania przedszkolnego

Tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych
20
18
22
22

§ 2. Określa się tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych nauczycieli w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez
Gminę Hyżne, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, w wymiarze 22 godziny.
§ 3. Przepisy uchwały stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych dla których
organem prowadzącym jest Gmina Hyżne.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIII/216/17 rady Gminy Hyżne z dnia 26 września 2017 r. w sprawie
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42.
ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hyżne.
§ 6. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi
w życie z dniem 1 września 2019 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Hyżne
Bogusław Kotarba

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

–3–

Poz. 3857

Uzasadnienie
W świetle art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 22 listopada 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.
U. z 2018 r. poz 967 ze zm.) organ prowadzący jest uprawniony do określenia w drodze uchwały
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na
stanowiskach pedagogów, logopedów, psychologów i doradców zawodowych.
Zmiany przepisów ww. ustawy które wchodzą w życie z dniem 1 września 2019 r. – wprowadzają
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli w oddziałach przedszkolnych, pracujących
z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w wymiarze do 25 godzin. Zmiana ta będzie
obowiązywała od 1 września 2019 roku, tj. w roku szkolnym 2019/2020.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowana przez związki zawodowe.

