
 
 

Uchwała Nr .................... 
Rady Gminy Michałowice 

z dnia .................... 2022 r. 

zmieniająca uchwałę Nr VI/62/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie 
określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan 
zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek 
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty 
Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022r.,poz.559 ze zm.), art. 42 ust.7, art.42d ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- 
Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2021 r.,poz.1762 ze zm.), Rada Gminy Michałowice, uchwala co 
następuje: 

§ 1.  

W Uchwale nr VI/62/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia 
zasad rozliczania tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny 
w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, 
którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych 
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice, § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, 
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice, wynosi 22 godziny”.. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

§ 3.  

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

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr VI/62/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2019 r. 
w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony 
plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek 
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela 
zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice, wynika 
z konieczności rozszerzenia katalogu specjalistów którym organ prowadzący określa tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin zajęć o pedagogów specjalnych. 

Obowiązek określenia pensum dla pedagogów spacjalnych wynika ze znowelizowanego art.42 ust.7 
i art.42 d  ustawy z 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczycielska (Dz. U.2021r., poz.1762 ze zm.) Zmiana 
weszła w życie 27 maja br.  

Jak najszybsze podjęcie uchwały w powyżej opisanej sprawie, pozwoli na prawidłowe zatrudnianie 
nauczycieli od 1 września br., bowiem umowy z nauczycielami przygotowywane są w sierpniu, przed 
rozpoczęciem roku szkolnego. 
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