
 

 

UCHWAŁA NR XLI/303/22 

RADY GMINY CMOLAS 

z dnia 7 września 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz innych specjalistów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 559 z późn. zm.), oraz art. 42 ust. 7 pkt 1 i pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 

o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), uchwala 

się co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXV/168/17 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych 

w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz innych specjalistów § 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych 

prowadzonych przez nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz 

innych specjalistów zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć określa tabela: 

Lp. Stanowisko 

Obowiązkowy 

tygodniowy wymiar 

godzin 

1. Nauczyciele zatrudnieni w szkołach prowadzących gimnastykę korekcyjną 22 

2. Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi a także inni prowadzący zajęcia 

specjalistyczne 

22 

3. Nauczyciele zatrudnieni w oddziałach przedszkolnych prowadzących zajęcia 

w grupach mieszanych dzieci 6, 5, 4 lub 3-letnich 

25 

2. Określa się zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, 

zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Cmolas, dla których 

ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, jak następuje: 

1) nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć, dla którego plan zajęć wynikający z planu nauczania lub 

organizacji pracy przedszkola lub szkoły podstawowej w danym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje 

obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub 

przekracza ten wymiar, powinien w innych okresach danego roku szkolnego realizować taką liczbę godzin 

zajęć (zwiększoną lub zmniejszoną), aby średni tygodniowy wymiar godzin zajęć w ciągu całego roku 

szkolnego odpowiadał tygodniowemu obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć, 

2) praca wykonywana zgodnie z zasadami rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, 

określonymi w pkt 1, nie jest pracą w godzinach ponadwymiarowych. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cmolas. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy Cmolas 

 

 

Ryszard Warzocha 
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UZASADNIENIE 

 

1. Art. 42 ust 7 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1762 

z późn. zm. ) zobowiązuje organ prowadzący szkołę do określenia w drodze uchwały tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, 

doradców zawodowych oraz pedagogów  specjalnych. W niniejszej uchwale określono dla wszystkich 

wyżej wymienionych nauczycieli tygodniowy wymiar zajęć w wysokości 22 godzin. 

2. Podjęcie ww. uchwały jest zasadne. Niniejsza uchwała jest realizacją przepisów prawa nałożonych na radę 

gminy. 

3. Projekt uchwały został zaopiniowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Podkarpacki  

w Rzeszowie oraz NSZZ „Solidarność”  Oświaty i Wychowania w Kolbuszowej. Forum Związków 

Zawodowych nie wypowiedziało się w ustawowym 30 dniowym terminie. 
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