
UCHWAŁA NR XXXV/205/2017
RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli 
wspomagających, zatrudnianych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Krośnice

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2016.446 
ze zm.), art. 42 ust. 7 pkt 3 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. 
Dz.U.2016.1379 ze zm.) Rada Gminy Krośnice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających, zatrudnionych 
w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krośnice, w wymiarze 26 godzin 
tygodniowo.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.
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UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U.2016.1379 ze zm.) upoważnia

organy prowadzące przedszkola i szkoły m.in. do ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin

zajęć prowadzonych przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

W uchwale określono tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dla nauczyciela wspomagającego.

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

z dnia 1.10.2013 r. (I OSK 1300/13 oraz I OSK1301/13) - ustawodawca w art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty

Nauczyciela udzielił delegacji organowi prowadzącemu szkołę do określenia pensum nauczyciela

wspomagającego, jako nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla

stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Nauczyciel wspomagający, wykonując swoje obowiązki, współpracuje ze wszystkimi nauczycielami

i nauczycielami edukacyjnymi danych przedmiotów, pedagogiem, psychologiem szkolnym, bowiem ich

cele i zadania wzajemnie się uzupełniają.

Proponowany wymiar pensum dla nauczyciela wspomagającego w wymiarze 26 godzin pozwoli na

realizację większej ilości godzin pomocy dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach

jednego etatu.
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