
UCHWAŁA Nr …../…./2013 

RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

z dnia …………….. 2013 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określania wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla 
pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli realizuj ących  w ramach stosunku pracy obowiązki 
określone dla stanowisk o róŜnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zasad udzielania i 
rozmiaru zniŜek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć w stosunku do nauczycieli, 
którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum 
działających na terenie Gminy Miasta Lipna. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 ze zm.1) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2-3 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - 
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.2),  

uchwala się, co następuje: 

§1. W uchwale nr IV/24/07 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie określenia wysokości 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli 
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o róŜnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin, zasad udzielania i rozmiaru zniŜek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku 
realizacji tych zajęć w stosunku do nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, 
szkołach podstawowych i gimnazjum działających na terenie gminy miasta Lipna (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 
63 poz. 1035)  § 1 otrzymuje brzmienie:  

„§ 1. Dla nauczycieli psychologów, pedagogów szkolnych, logopedów ustala się tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w wysokości – 24 godzin.” 
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna. 

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego                                         
i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia - z mocą obowiązującą od 1 września 2013 r. 

 

         Przewodnicząca Rady 

               Maria Turska 

 
 
 
 
____ 
1)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 
167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 
138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. 
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i 
Nr 217, poz. 1281 z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz.153. 
2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 
17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 
145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 
1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887  i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 908 poz. 1544. 



Uzasadnienie 

 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela w art. 42 ust. 7 pkt 2-3 nakłada 

na organ prowadzący szkoły m.in. obowiązek określenia w drodze uchwały tygodniowego 

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

Karty Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone 

dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, 

psychologów i logopedów.  

Zmiana dotychczasowej uchwały dotyczy czasu pracy pedagoga, psychologa i 

logopedy. Jak dotąd tygodniowy obowiązkowy wymiar czasu pracy tych nauczycieli wynosił 

20 godziny. Zgodnie z Kartą Nauczyciela, organ prowadzący szkołę ustala tygodniowy 

obowiązkowy wymiar godzin dla nauczycieli specjalistów. Niniejsza uchwała wprowadza 

pensum dla pedagogów, psychologów szkolnych i logopedów w wysokości 24 godzin. 

Zwiększenie wymiaru pensum ww. nauczycieli było podyktowane koniecznością zapewnienia 

uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej  odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb. 

Nowe przepisy prawne znacznie zwiększyły zakres i formy  pomocy psychologiczno-

pedagogicznej udzielanej przez szkolnych pedagogów. Ponadto stale rośnie liczba uczniów o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych. Istnieje zatem konieczność  dostosowania pensum 

pedagogów, psychologów szkolnych i logopedów do aktualnych potrzeb szkoły i istniejących 

problemów dydaktyczno-wychowawczych. Uchwała ta wpłynie również na poprawę oferty 

edukacyjnej szkół. 

Projekt uchwały został przedstawiony związkom zawodowym reprezentującym 

nauczycieli do zaopiniowania.   
 

 


