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UCHWAŁA NR …………………. 

RADY MIASTA  MILANÓWKA 

z dnia ………..……………. 2012 r.  

 

 

w sprawie zmiany uchwały  Nr 379/XXXIII/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 13 czerwca 2006 r.  

w sprawie:określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli 

przedmiotów o różnym wymiarze godzin oraz nauczycieli: pedagogów, logopedów, psychologów 

zatrudnionych w szkołachi placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Milanówek 

 

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

gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku  z art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),– Rada Miasta  
Milanówka uchwala co następuje: 

§ 1. 

 

W uchwale   Nr 379/XXXIII/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie: 

określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedmiotów o 

różnym wymiarze godzin oraz nauczycieli: pedagogów, logopedów, psychologów zatrudnionych w 

szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Milanówekwprowadza się 

następujące zmiany: 

§ 2. otrzymują nowe brzmienie: 

§ 2.„Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez 

zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć:  

1) pedagogów, psychologów, logopedów, reedukatorów wynosi 25 godzin tygodniowo,  

2) innych nauczycieli specjalistów prowadzących zajęcia specjalistyczne, rewalidacyjne  

i resocjalizacyjne wynosi 25 godzin tygodniowo.” 

 
§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 3. 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 września 2012 r. 

 

 

Przewodnicząca 

Rady Miasta Milanówka 

 

mgr Maria Sobczak 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 
 

 

Zgodnie z art.42 ust.7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela organ 

prowadzący szkołę lub placówkę określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 

nauczycieli szkół nie wymienionych w ust.3 tegoż artykułu, nauczycieli szkół zaocznych, 

nauczycieli w systemie kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku 

pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 

godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia 

związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów  

w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin 

poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość. 

Konieczność wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 379/XXXIII/06 Rady Miasta 

Milanówka z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie: określenia tygodniowego, obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin oraz nauczycieli: 

pedagogów, logopedów, psychologów zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Milanówek związana jest z jej dezaktualizacją w stosunku do 

obecnych potrzeb. Zmiany obejmują zwiększenia pensum nauczycielom specjalistom, co wynika 

z rozszerzenia zakresu ich zadań np. w związku z wprowadzeniem rozporządzenia o pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, z coraz większej liczby dzieci posiadających orzeczenia poradni 

psychologiczno-pedagogicznej o objęciu dodatkowym wsparciem. 

Proponowane zmiany zostały zaopiniowane przez związki zawodowe zrzeszające 

nauczycieli i działające w milanowskich placówkach oświatowych. Zgodnie z Uchwałą  

Nr 54/VII/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 maja 2011r. w sprawie: określenia szczegółowo 

konsultowania aktów prawa miejscowego, zostały przeprowadzone konsultacje z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536)  

 

 

 

 


