
UCHWAŁA NR XXXIX-258-2021 
RADY GMINY NĘDZA 

z dnia 25 marca 2021 r. 

zmieniająca uchwałę nr LXIII-392-2018 Rady Gminy Nędza w sprawie tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców 

zawodowych zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie Gminy Nędza 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215, art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 
1991 r. o związkach zawodowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 263 z późn. zm.) 

Rada Gminy Nędza 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr LXIII-392-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych 
oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie Gminy 
Nędza, wprowadzić następujące zmiany: 

- w § 1 po pkt 5) dodać pkt 6 i 7 w brzmieniu: ”6) nauczyciel i specjalista prowadzący inne zajęcia 
o charakterze terapeutycznym: 22 

7) nauczyciel przedszkola pracujący z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze: 22„ 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 września 2021 r. 

 

   

Wiceprzewodniczący Rady 
 
 

Krystian Okręt 
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Uzasadnienie

Ustawa Karta Nauczyciela w art. 42 ust. 7 pkt 3 zobowiązała organ prowadzący do określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć:

- inne zajęcia o charakterze terapeutycznym wynikające z opinii i orzeczeń wydanych przez Poradnie
Psychologiczno – Pedagogiczne do zrealizowania w szkołach podstawowych i przedszkolach zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji
i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

- nauczyciele przedszkola pracującymi z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze; do tej
pory w Gminie Nędza sprawa nie jest jednoznacznie unormowana.

W gminach ościennych jest stosowana zasada, że praca z grupami obejmującymi dzieci

6 – letnie i młodsze wynosi 22 godziny zajęć tygodniowo.
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