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z dnia  22 listopada 2017 r. Zatwierdzony przez 
.........................

UCHWAŁA NR XLI/___/2017
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych 
nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.

Na podstawie art. 42 ust. 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 
z 2017 r., poz. 1189) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XL/286/2013 Rady Gminy Gniezno z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli (Dz.Urz. woj. wielkopolskiego z 2013r. poz. 4116), § 4 otrzymuje 
brzmienie:

- "§ 4. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć:

1) nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy;

2) pedagogów;

3) psychologów;

4) logopedów;

5) doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu 
wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 
2017 poz. 59);

6) nauczycieli wspomagajacych;

- ustala się według następujących norm:

Lp. Stanowiska
Tygodniowy 
obowiązkowy 

wymiar godzin

1
psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, nauczyciele wspomagajacy i doradcy zawodowi zatrudnieni we wszystkich 
typach przedszkoli, szkół i placówek 25

2
nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym zatrudnieni dodatkowo w przedszkolach 
integracyjnych oraz w przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem nauczycieli 
pracujących z grupami dzieci 6 - letnich

25

3
nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym zatrudnieni dodatkowo w przedszkolach 
integracyjnych oraz w przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, pracujący z grupami dzieci 
6 - letnich

22

4
nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym zatrudnieni dodatkowo w szkołach podstawowych 
integracyjnych oraz w szkołach podstawowych ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi 18

"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.

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

Zgodnie z zapisami art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela organ prowadzący określa tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w  art. 42  ust. 3 ww. ustawy. Uchwałą
Nr XL/286/2013 Rady Gminy Gniezno określiła wymiar godzin zajęć dla: pedagogów, psychologów,
logopedów i  doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia
i zawodu.

Uchwała nie objęła nauczycieli wspomagających ze względu na obowiązujące w tym czasie orzecznictwo,
zgodnie z którym samorząd nie mógł określić pensum nauczycieli wspomagających, gdyż ich pracę traktowano
jako tożsamą z pracą nauczycieli przedmiotów edukacyjnych.

Jednakże w  sprawie charakteru i  celu pracy nauczyciela edukacyjnego i  nauczyciela wspomagającego
w wyroku (I OSK 1300/13 z dnia 1.10.2013) stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie
stwierdzając w uzasadnieniu, że: Nauczyciel wspomagający nie pełni stanowiska samodzielnego, a jedynie
współorganizuje kształcenie wskazanej kategorii uczniów, tak by nauczanie to stało się bardziej efektywne.
Sensem pracy tych nauczycieli jest maksymalizacja szans powodzenia kształcenia integracyjnego. Stąd też
stanowisko to wymyka się dotychczasowej klasyfikacji i cechuje się wielozadaniowością. Dla nauczyciela
wspomagającego nie są dostępne działania podejmowane przez nauczycieli edukacyjnych (egzaminowanie
uczniów), czy psychologa bądź pedagoga szkolnego (skierowanie ucznia na badania). Stanowisko nauczyciela
wspomagającego nie mieści się również w klasyfikacji sporządzonej przez ustawodawcę w art. 42 ust. 3 Karty
Nauczyciela. Nauczyciel ten w ramach swojego stosunku pracy wykonuje obowiązki określone dla różnych
stanowisk. Ustawodawca przewidział taką sytuację i w art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela udzielił delegacji
organowi prowadzącemu szkołę do określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela realizującego
w ramach stosunku pracy obowiązki dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

W związku z powyższym w uchwale dodano nauczycieli wspomagających do grupy tych, dla których organ
prowadzący określa pensum.
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