
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY BOGORIA

z dnia 8 sierpnia 2017 r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół 
i przedszkoli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
2016 r., poz. 446, późn. zm.) i art. 42 ust. 7 pkt. 3 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1189 ze. zm. )

Rada Gminy Bogoria uchwala, co następuje:

§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 
prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli 
nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1189) zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, ustala się według następujących norm:

Lp. Opis stanowiska Tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin

1. Nauczyciel przedszkola, oddziału przedszkolnego prowadzący 
zajęcia w grupach obejmujących zarówno dzieci 6-letnie, jak 
i dzieci z innych grup wiekowych, gdy w oddziale jest co 
najmniej 60% dzieci sześcioletnich.

22 godziny

2. Nauczyciel przedszkola, oddziału przedszkolnego prowadzący 
zajęcia w grupach obejmujących zarówno dzieci sześcioletnie, 
jak i dzieci z innych grup wiekowych, gdy w oddziale jest 
mniej niż 60% dzieci sześcioletnich

25 godzin

3. Nauczyciel doradca zawodowy prowadzący zajęcia związane 
z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, w celu 
wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych 
i zawodowych

20 godzin

4. Nauczyciel wspomagający – specjalista w zakresie kształcenia 
specjalnego 25 godzin

5. Logopeda 20 godzin
6. Pedagog szkolny 20 godzin

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogoria.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dnia od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Maciej Tutak
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr .................

Rady Gminy Bogoria

z dnia 08 sierpnia 2017 roku

Zgodnie z art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela rada gminy na podstawie
art. 91 d pkt.1 tejże ustawy określa tygodniowy wymiar zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art.42
ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.. – Karta nauczyciela oraz dla nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin.

Zmiany wprowadzone ustawą Prawo oświatowe oraz nowymi przepisami dotyczącymi organizacji pracy
szkół wymagają dostosowania do aktualnego stanu prawnego.
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