
PROJEKT             

 

UCHWAŁA Nr  ….. 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia …….. 2022 r. 

 

zmieniająca uchwałę Nr 54/VII/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 1 kwietnia 2019 r. 

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, 

dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad 

udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz wysokości tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy 

Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Milanówek 

jest organem prowadzącym. 

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

gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 42 ust. 7 pkt. 3 lit. b), w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy 

z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) oraz art. 29 

ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. poz. 1116) - Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 

 

W uchwale Nr 54/VII/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad 

rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony 

plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru 

obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono 

stanowisko kierownicze oraz wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

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

i przedszkolach, dla których Gmina Milanówek jest organem prowadzącym, wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

§ 4 otrzymuje brzmienie: 

 

 § 4. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub 

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

Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć określa poniższa tabela: 

  Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych dla nauczycieli 

zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć 

1. Pedagodzy 22 

2. Pedagodzy specjalni 22 

3. Psycholodzy 22 

4. Logopedzi 22 

5. Terapeuci pedagogiczni 22 

6. Doradcy zawodowi 22 

7. Nauczyciel Przedszkola pracujący  

w grupie łączonej dzieci 6-letnich  

z dziećmi młodszymi 

22 

 



                                                

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 3. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi  

w życie z dniem 1 września 2022 r. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący  

     Rady Miasta Milanówka 

 

           Piotr Napłoszek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b i c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1762 ze zm.), zobowiązuje organ prowadzący do określenia w drodze uchwały 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli 

przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze. W niniejszej 

uchwale określono dla wszystkich wyżej wymienionych nauczycieli tygodniowy obowiązkowy 

wymiar zajęć.  

Niniejszy projekt uchwały jest konsekwencją zmian treści art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b ustawy 

z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela wprowadzonych ustawą z dnia 12 maja 2022 r. 

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. 

poz. 1116) opisanych w art. 2 pkt 1 lit. b ustawy zmieniającej. Zgodnie z nowym brzmieniem 

w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b wykaz stanowisk specjalistów został uzupełniony o nowe stanowisko – 

pedagoga specjalnego, i tym samym organy prowadzące zostały zobligowane do określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. 

Zgodnie z art. 19 ust.1 i 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych  

(Dz.U. 2022, poz. 854) uchwała została zaopiniowana przez związki zawodowe, zrzeszające 

nauczycieli. 

W związku z powyższym podjęcie przez Radę Miasta Milanówka niniejszej uchwały jest 

zasadne i konieczne dla sprawnego wdrożenia zmian wprowadzonych w organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Milanówek. 

 

 

 

       

          

 

 

 

 


