
UCHWALA NR VII.34.2019 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 27 marca 2019 roku 

w sprawie okreSlenia tygodniowego obowillzkowego wymiaru godzin zaj~c pedagogow, psychologow, 
logopedow, terapeutow pedagogicznych, doradcow zawodowych w szkolach, przedszkolu 
i oddzialach przedszkolnych prowadzonych przez Gmin~ Baboszewo. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r 0 samorzijdzie gminnym 
(tj . Oz.U. z 2019r poz, 506) i art, 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r Karta Nauczyciela 
(Oz.U. z 2018r poz, 967 ze zm.) nchwala si~, co nast~puje: 

§l. 

Ustala siy tygodniowy obowiijzkowy wymiar godzin zajyc dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekUllczych prowadzonych bezposrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla 
nauczycieli nie wymienionych wart, 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkolach i 
przedszkolach prowadzonych przez Gminy Baboszewo zgodnie z ponizszij tabelij: 

L.p. Stanowisko Tygodniowa liczba godzin 
wymiaru zajyc 

I Pedagog, logopeda, psycholog 
22 godzin 

- zatrudniony we wszystkich typach szk61 i przedszkoli 

2 Terapeuta pedagogiczny (realizacja zaj<;c zgodnie z rozporz~dzeniem 
o pomocy psychologiczno-pedagogicznej) 22 godzin 
- zatrudniony we wszystkich typach szk61 i przedszkoli 

3 Ooradca zawodowy - prowadzijcy zajycia zwiijzane z wyborem 
kierunku ksztalcenia i zawodu w celu wspomagania uczni6w w 22 godzin 
podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych 

4 Nauczyciel przedszkoli I innych plac6wek przedszkolnych 
25 godzin 

pracujijcych z grupami obejmujijcym dzieci 6-letnie i dzieci mlodsze 

§ 2. 

Wykonanie uchwaly powierza sil' W6jtowi Gminy Baboszewo 

§ 3. 

Traci moc uchwala Nr XXXVlIl/253/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 19 lutego 2018r w sprawie 
okreslenia tygodniowego obowiijzkowego wymiaru godzin zajl'c pedagog6w, psycholog6w, logoped6w, 
terapeut6w pedagogicznych, doradc6w zawodowych w szkolach, przedszkolu i oddzialach przedszkolnych 
prowadzonych przez Gminl' Baboszewo. 

§ 4. 

Uchwala podlega ogloszeniu w Ozienniku Urzl'dowym Wojew6dztwa Mazowieckiego wchodzi w Zyciem 
z dniem I wrzesnia 20 19r. 

WICEPjWODN)qA~RADY 
ilJ.l'v., \Q/f\ /\ 

Wies r Kupni wski 



Uzasadnienie 
do Uchwaty NR VI1.34.20 19 

Rady Gminy Baboszewo 
z dnia 27 marca 2019 r. 

w sprawie okreslenia tygodniowego obowi¥kowego wymiaru godzin zajyc pedagog6w, psycholog6w, 
logoped6w, terapeut6w pedagogicznych, doradc6w zawodowych w szkolach, przedszkolu i oddzialach 
przedszkolnych prowadzonych przez Gminy Baboszewo. 

Art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela naklada na organ prowadz/lcy obowi/lzek okreslenia 
m.in. tygodniowego obowi¢owego wymiaru zajyc pedagog6w, psycholog6w, logoped6w, doradc6w 
zawodowych prowadz/lcych zajycia zwi/lzane z wyborem kierunku ksztalcenia i zawodu w celu 
wspomagania uczni6w w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. 

Z dniem 1 wrzesnia 2019 r. zmienia siy brzmienie ww. artykuru w ten spos6b, ze organ 

prowadzl!cy rna obowi/lzek okreslic tygodniowy obowi/lzkowy wymiar godzin zajyc pedagog6w, 
psycholog6w, logoped6w, terapeut6w pedagogicznych, doradc6w zawodowych 
z tym ze wymiar ten nie moze przekraczac 22 godzin, a dla nauczycieli przedszkoli i innych plac6wek 
przedszkolnych pracuj/lcych z grupami obejmuj/lcym dzieci 6-1etnie i dzieci mlodsze wymiar ten nie 
moze przekraczac 25 godzin. Pomimo, ze przepisy ustawy 0 finansowani u zadait oswiatowych 
dotycz/lce zmian w Karcie Nauczyciela w zakresie okreslania przez organy prowadz/lce tygodniowego 
obowi¥kowego wymiaru godzin zajyc pedagog6w, psychologow, logopedow, terapeutow 
pedagogicznych, doradcow zawodowych wejd/l w zycie 1 wrzesnia 2019 r. przyjycie niniejszej 
uchwaly jest zasadne z uwagi na koniecznosc ich zastosowania przy opracowywaniu arkuszy 
organizacyjnych szkol i przedszkola na rok szkolny 2019/2020. Zgodnie z § 17 ust. 4 rozporz/ldzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczeg610wej organizacji 
publicznych szk6! i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 201 7r poz. 649) dyrektorzy szko! i przedszkola 
do 21 kwietnia 2018 r. s/l zobowi~ni do przekazania arkusza organizacji szkoly i przedszkola na rok 
szkolny 2019/2020 organowi prowadz/lcemu. 

W zwi¥ku z powyzszym zasadne jest przyjycie niniejszej uchwaly. 

WjC RZEWOD~ICZA Y RADY 

11ta.1~ . \ eraw upniewski 


