
Uchwała Nr 

Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 

z dnia 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedów, 
pedagogów, psychologów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych 
zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Mińsk Mazowiecki. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967.) w związku z art. 76 pkt. 22 i 
art. 147 pkt. 3 ustawy z dnia 27 paździemika 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 2203) Rada Gminy Mińsk Mazowiecki uchwala, co następuje: 

§1. 

Ustala się od dnia 1 września 2018 r. tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla 
następujących stanowisk: 

Lp. Stanowisko Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego 
wymiaru zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych, opiekuńczych 

1. Logopeda 22 
2. Pedagog 22 
3. Psycholog 22 
4. Terapeuta pedagogiczny 22 
5. Doradca zawodowy 22 

§2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki. 

§3. 

Traci moc Uchwala Nr XXI/146/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 czerwca 
2016 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie 
wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 
zatrudnionych w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Mińsk Mazowiecki. 

§4. 

Uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r. 



t 

Uzasadnienie 

Podjęcie 
27 
oraz art. 42 ust. 
z 2017 r. poz. 11 
do ustalenia 

mmejśzej uchwały jest wynikiem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 
paździemika 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.) 

7 pkt 3 lit b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r - Karta Nauczyciela (Dz.U. 
89 ze zm.). Regulacje powyższych ustaw obligują na nowo organ prowadzący 

Wymiara tygodniowego pensum dla logopedów, pedagoga, psychologów, 
terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych. 

W/w nauczycie 
w procesie 
dysfunkcjami, 
lub z niewielką 
przekazywania i 

e tworzą gmpę wsparcia psychologiczno-pedagogicznego i wspomagania 
nauczania uczniów niepełnosprawnych, lub też uczniów ze znacznymi 
Prowadzone przez nich zajęcia mają charakter indywidualnej pracy z uczniem 

gmpą uczniów. Jednocześnie ze względu na niską przyswajalność 
ibformacji, czas pracy z uczniem wymaga znacznego wydłużenia. 

Przedłożony 
tygodniowy 
wymienionych 
dotychczas 

poi obrady Rady Gminy projekt uchwały weryfikuje i określa obowiązkowy 
wymiar godzin zajęć w oparciu o porównywalne wamnki pracy nauczycieli nie 

w art. 42. W celu uporządkowania przepisów, projekt zakłada uchylenie 
podejmowanych w tym zakresie uchwal. 

im 

Związek 
opinie w 
wymiam godzi 
i doradców zaw 
prowadzącym jest 
„Solidamość 
terminie, 
jej wyrażenia. 

Nauczk^cielstwa Polskiego Oddział w Mińsku Mazowieckim wyraża pozytywną 
sprawie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 

zajęć logopedów, pedagogów, psychologów, terapeutów pedagogicznych 
odowych zatmdnionych w placówkach oświatowych, dla których organem 

Gmina Mińsk Mazowiecki natomiast Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ 
Region Mazowsze w Warszawie przesłała opinię w sprawie w/w uchwały po 

Nieprźedstawienie opinii w wyznaczonym terminie uważa się za rezygnację z prawa 


