
        

Uchwała Nr IV/22/2015 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 27 stycznia 2015 roku 

 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/193/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z 

dnia 27 marca 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 

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

Karta Nauczyciela, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 

42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz przyznawania zwolnień od obowiązku 

realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz 

zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach 

roku szkolnego. 

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

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) i art. 42 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z 

dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) uchwala się, co 

następuje: 

 

§ 1. Paragraf § 1 pkt 1 Uchwały Nr XXIII/193/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z 

dnia 27 marca 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zasad 

udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz 

przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 

ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych 

okresach roku szkolnego (dalej „Uchwała”), otrzymuje brzmienie następujące:  

 

„1) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli: pedagogów, psychologów, 

logopedów, reedukatorów, nauczycieli wspomagających, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 

uchwały;” 

  

§ 2. Punkt 1 w załączniku Nr 1 do Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: 

 

1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub 

opiekuńczych, prowadzonych przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust 3 ustawy 

Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, określa poniższa tabela: 

Lp. Stanowiska Tygodniowy 

obowiązkowy 

wymiar godzin 

1. Pedagodzy i psycholodzy zatrudnieni we wszystkich 

typach i rodzajach przedszkoli i szkół 

24 

2. Logopedzi i reedukatorzy zatrudnieni we wszystkich 

typach i rodzajach przedszkoli i szkół 

22 

3. Nauczyciele wspomagający zatrudnieni we wszystkich 

typach i rodzajach przedszkoli i szkół 

24 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

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

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 



Przewodnicząca Rady 

Danuta Trzaskowska 

 

UZASADNIENIE 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.11.2010 r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych 

lub integracyjnych (Dz.U. z 2014, poz. 414), daje możliwość zatrudnienia nauczyciela 

wspomagającego, który jest nauczycielem posiadającym kwalifikacje w zakresie pedagogiki 

specjalnej, zatrudnionym w celu współorganizowania – poprzez wykonywanie czynności 

opisanych w § 6 ust 3. pkt 1 – 4 w/w rozporządzenia, kształcenia uczniów 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym.  

Stanowisko nauczyciela wspomagającego nie jest tożsame ze stanowiskiem nauczyciela 

edukacyjnego. Nie pełni on stanowiska samodzielnego. Współorganizuje kształcenie 

wskazanej kategorii uczniów tak, aby nauczanie stało się bardziej efektywne, stąd cechuje się 

wielozadaniowością. Dla nauczyciela wspomagającego nie są dostępne działania 

podejmowane przez nauczycieli edukacyjnych /np. egzaminowanie uczniów/ czy też działania  

psychologa bądź pedagoga / np. kierowanie na badania/. Nauczyciel ten w ramach swojego 

stosunku pracy wykonuje obowiązki określone dla różnych stanowisk. 

Nauczyciel wspomagający jest przykładem nauczyciela realizującego w ramach stosunku 

pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 

godzin. 

 

 

 

Przewodnicząca Rady 

 Danuta Trzaskowska 

 


