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UCHWAŁA NR 	 
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

	

z dnia 	2019r. 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  pedagogów, psychologów, 
logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych , nauczycieli przedszkoli pracujących 
z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, 

dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski 

Na 	podstawie 	art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 	z dnia 	8 marca 	1990r. 	o samorządzie 	gminnym 
(Dz.U. z 2019r. poz.506) i art. 12 pkt 11 i art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) i art. 42 ust. 7 pkt 3 litera b i c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 
Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, poz. 2245) uchwala się, co następuje: 

1.. Określa się  tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć  dydaktycznych, wychowawczych 
i 	opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami i wychowankami 	albo na ich rzecz 
dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski w następujących 
wysokościach: 

pedagog - 20 godzin, 

psycholog - 20 godzin, 

logopeda - 20 godzin, 

terapeuta pedagogiczny - 20 godzin, 

doradca zawodowy - 18 godzin. 

nauczyciel przedszkola 	pracujący z grupami obejmującymi 	dzieci 	6-letnie i dzieci młodsze: 
22 godziny -jeżeli liczba dzieci 6-letnich stanowi co najmniej 70% wszystkich dzieci w grupie; 

25 godzin - jeżeli liczba dzieci 6-letnich stanowi mniej niż  30% wszystkich dzieci w grupie. 

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 września 2019v. 
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UZASADNIENIE 

Podjęcie niniejszej uchwały jest wynikiem wejścia w życie przepisów ustawy 

z dnia 26 stycznia 1982 r. E — Karta Nauczyciela art. 42 ust. 7 pkt 3 litera b i c. 

W związku z tym należy ustalić  tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć  pedagogów, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, z tym że 

wymiar ten nie może przekroczyć  22 godzin tygodniowo. W przedstawionym projekcie 

uchwały zaproponowano 	tygodniowe pensum na dotychczasowym poziomie 

tj.: 20 godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów i terapeutów pedagogicznych 

oraz 18 godzin dla doradców zawodowych. Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r 

o zmianie ustawy — Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U.z 2018 E poz. 2450 ) dodaje z dniem 1 września 2019 r. 

do art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela, literę  c w brzmieniu: 

c) nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami 

obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze, z tym, że wymiar ten nie może przekraczać  

25 godzin. 

Powyższe pensum ustala organ prowadzący przedszkole publiczne. Jednocześnie nie 

będzie konieczności ustalania jego wymiaru w oparciu o art. 42 ust. 5c Karty 

Nauczyciela, zgodnie z którym nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy 

obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 

godzin zajęć  tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć  ustala się  jako iloraz łącznej 

liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach 

poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć. Projekt uchwały został  

przedstawiony do opinii związków zawodowych. Wobec powyższego, przyjęcie uchwały 

jest uzasadnione. 
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