
UCHWAŁA NR XLVII/614/2017                 
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
prowadzacych gimnastykę korekcyjną oraz nauczycieli udzielających uczniom pomocy 

psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz prowadzących zajęcia terapeutyczne i inne 
zajęcia specjalistyczne w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sandomierz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (tekst. 
jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 roku - Karta Nauczyciela ( tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm. ), Rada Miasta 
Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. 

Ustala się obowiązkowy wymiar godzin zajęć gimnastyki korekcyjnej oraz zajęć z zakresu 
pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz zajęć terapeutycznych i innych zajęć 
specjalistycznych prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą przez nauczycieli 
nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela zatrudnionych w pełnym wymiarze 
godzin wg. następujących norm:

Lp. Stanowisko – typ, rodzaj szkoły Tygodniowa liczba godzin 
obowiązkowego wymiaru 
zajęć

1. Nauczyciele prowadzący gimnastykę korekcyjną:
- w przedszkolach 
- w szkołach 

25
18

2. Pedagodzy, psycholodzy szkolni  oraz zajęcia 
o charakterze terapeutycznym 

25

3. Logopedzi szkolni i przedszkolni 25
4. Nauczyciele i specjaliści współorganizujący kształcenie 

uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach i szkołach 
ogólnodostępnych

18

5. Nauczyciele przedszkoli prowadzący specjalistyczne 
zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia 
socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze 
terapeutycznym 

22

6. Nauczyciele szkół prowadzący zajęcia dydaktyczno – 
wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia 

18

7. Nauczyciele szkół prowadzący zajęcia specjalistyczne 
o charakterze korekcyjno – kompensacyjnym, 
socjoterapeutycznym oraz terapeutycznym 

18

§ 2. 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
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§ 3. 

Traci moc Uchwała Nr XXXVI/441/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 grudnia 2016 roku 
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących 
gimnastykę korekcyjną oraz nauczycieli udzielających uczniom pomocy psychologicznej, 
pedagogicznej i logopedycznej oraz prowadzących zajęcia terapeutyczne i inne zajęcia specjalistyczne 
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy - Karta Nauczyciela ( tekst jed. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1189 z późn. zm. ) organ prowadzący szkołę lub placówkę określa obowiązkowy tygodniowy
wymiar godzin dla nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach m. in. pedagoga, psychologa
i logopedy. Delegacja do wydania stosownej uchwały nie wskazuje górnego pułapu godzin dla
nauczycieli zatrudnionych na w/w stanowiskach, co oznacza, że zgodnie z art. 42 ust. 1 Karty
Nauczyciela czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może
przekroczyć 40 godzin na tydzień. Jest to jedyne ograniczenie.

W związku z powyższym nie ulega zmianie zapis dotyczący obowiązkowego tygodniowego
wymiaru godzin dla nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną w przedszkolach i będzie
wynosił 25 godzin, a w przypadku szkół 18 godzin. Z kolei wymiar godzin dla pedagoga,
psychologa szkolnego oraz logopedy szkolnego i przedszkolnego będzie wynosił 25 godzin.
Tygodniowe pensum nauczycieli i specjalistów współorganizujących kształcenie uczniów
niepełnosprawnych w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych będzie wynosić 18 godzin.
Natomiast dla nauczycieli przedszkoli prowadzących specjalistyczne zajęcia korekcyjno –
kompensacyjne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym będzie
wynosił 22 godziny. Dla nauczycieli szkół prowadzących zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
oraz zajęcia specjalistyczne o charakterze korekcyjno – kompensacyjnym, socjoterapeutycznym
oraz innych zajęć terapeutycznych wymiar ten będzie wynosił 18 godzin.

Niniejsza uchwała została wprowadzona ze względu na zmiany w przepisach. Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania
pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1591).  
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