
PROJEKT 
UCHWAŁA ......... 

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 
z dnia ...................... 2018 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolu, szkole podstawowej  

i gimnazjum, dla których miasto Podkowa Leśna jest organem prowadzącym 
 

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

gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 7, pkt 3 lit b oraz 

art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 

967 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr 95/XVIII/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia  
12 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolu, szkole podstawowej  

i gimnazjum, dla których miasto Podkowa Leśna jest organem prowadzącym (Dz. Urz. Woj. 

Mazowieckiego z 2012 r., poz. 4342), wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „Uchwała Nr 95/XVIII/2012 Rady Miasta Podkowa 

Leśna z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia oraz obniżenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolu i szkole 

podstawowej, dla których Miasto Podkowa Leśna jest organem prowadzącym”; 

 

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych i opiekuńczych 

pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, 

zatrudnionych w przedszkolu i szkole podstawowej, dla których Miasto Podkowa Leśna jest 

organem prowadzącym, zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, wynosi 22 godziny.”. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
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UZASADNIENIE 
do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia oraz obniżenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych  
w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum,  

dla których miasto Podkowa Leśna jest organem prowadzącym 
 

Zmiana uchwały podyktowana jest zmianą ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967). Zgodnie z art. 42 ust 7, pkt 3b: „organ prowadzący 

szkołę lub placówkę określa: tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć: pedagogów, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem 

nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, z tym że wymiar 

ten nie może przekraczać 22 godzin”.  

 

W dotychczas obowiązującej uchwale pensum tej grupy nauczycieli ustalone było na 

26 godzin tygodniowo, a w projekcie uchwały proponowana jest zmiana na 22 godziny.  

Ustalone w uchwale tygodniowe wymiary godzin zajęć w maksymalnej wysokości 

zgodne są z wymogami ustawowymi i odpowiadają możliwościom organizacyjnym placówek 

oświatowych, dla których Miasto Podkowa Leśna jest organem prowadzącym. 

 

Zmienia się także tytuł uchwały, z którego usunięto wyraz „gimnazjum” - Uchwałą  

Nr 262/XL/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 28 września 2017 r. w sprawie 

przekształcenia Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła 

Podstawowa im. Bohaterów Warszawy i Publiczne Gimnazjum im. Profesora Kazimierza 

Michałowskiego w Szkołę Podstawową im. Bohaterów Warszawy - przekształcono Zespół 

Szkół w Podkowie Leśnej, w skład którego wchodziła jedynie Szkoła Podstawowa  

im. Bohaterów Warszawy i Publiczne Gimnazjum im. Profesora Kazimierza Michałowskiego 

w ośmioletnią Szkołę Podstawową.  

Stosownie do postanowień art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r.  

o związkach zawodowych (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.) niniejszy projekt 

uchwały został zaopiniowany przez związki zawodowe. 
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