
UCHWAŁA NR X/ 86/2019
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 10 lipca 2019 roku

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli 
niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach

i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Borek Wielkopolski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 42 ust.7 pkt 3 lit. b i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.), po zasięgnięciu 
opinii związków zawodowych, Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, 
dla zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć nauczycieli w następujący sposób:

1) dla psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego 
- 22 godziny;

2) nauczyciela przedszkola, prowadzącego zajęcia w grupach mieszanych wiekowo, 
tj. obejmujących dzieci sześcioletnie i młodsze - 22 godziny.

§ 2. Traci moc Uchwała NR L/317/2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 
11 października 2018 roku, w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, 
zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Borek Wielkopolski 
(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 7856).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. i podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Opracowała:
Alicjń Łopatka



UZASADNIENIE DO 
UCHWAŁY NR X/ /2019 

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 10 lipca 2019 roku

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli 
niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach

i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Borek Wielkopolski

Zgodnie z art. 42 ust. 1 Karta Nauczyciela czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym 
wymiarze godzin nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. Ustawodawca, w art. 42 ust. 7 
pkt. 3 ww. ustawy wyposażył organ prowadzący w kompetencję do określenia - w ramach ww. 
40 godzin pracy - tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin prowadzonych 
bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz (tzw. pensum zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych) dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 
ustawy Karta Nauczyciela, zgodnie z treścią przytoczonego przepisu od dnia 1 września 2019 
roku tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego na stanowisku 
dla psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego, jak też 
nauczyciela przedszkola, prowadzącego zajęcia w grupach mieszanych wiekowo, tj. 
obejmujących dzieci sześcioletnie i młodsze wynosi 22 godziny.
Projekt uchwały został skierowana do zaopiniowania do organizacji związkowych 
zrzeszających nauczycieli. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna pozytywna opinia ze 
strony Związku Nauczycielstwa Polskiego O/Borek Wielkopolski, będącego podmiotem 
upoważnionym do reprezentowania Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.


