
         PROJEKT 
 

Uchwała Nr 
Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2013r. 

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  
dla nauczycieli wspomagających w szkołach  dla których  

organem prowadzącym jest Gmina Murów 
 
 
 Na podstawie art. 42 ust. 7 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia  
1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r.  Nr 97 poz. 674, Nr 170 poz. 1218, Nr 220 poz. 
1600, z 2007r. Nr 17 poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 102 poz. 689, Nr 158 poz. 1103, Nr 176 poz. 
1238, Nr 191 poz. 1369, Nr 247 poz. 1821, z 2008r. Nr 145 poz. 917, Nr 227 poz. 1505,  z 
2009r. Nr 1 poz. 1, Nr 56 poz. 458, Nr 97 poz. 800, Nr 213 poz. 1650, Nr 219 poz. 1706, z 
2011r. Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1206, z 2012r. poz. 908, poz. 1544, z 2013r. poz. 675), 
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  samorządzie  gminnym (Dz. U .z 2013r. 
poz. 594, poz. 645, poz. 1318) Rada Gminy Murów uchwala co następuje: 

 
§ 1 

 
Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczyciela wspomagającego 
w szkołach prowadzonych przez Gminę Murów w wymiarze 22 godziny. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów. 

 
§ 3 

 
Uchwala wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracował        Zatwierdził: 
 
 
 
 



Uzasadnienie do uchwały  

 

 Zgodnie z zapisami art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela – Rada Gminy określa 

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 

ust. 3 w/w ustawy. Uchwałą Nr XXII/114/2005 Rady Gminy Murów z dnia 31 marca 

2005r. został ustalony wymiar godzin dla logopedy (18 godzin) oraz dla pedagoga (20 

godzin). Zasady rozliczania tygodniowego wymiaru zajęć dla nauczycieli realizujących w 

ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o róŜnym tygodniowym 

obowiązkowym wymiarze zostały uregulowane w uchwale Rady Gminy Murów  

Nr XXXII/163/2006 z dnia 29 czerwca 2006r.  

Do chwili obecnej na terenie Gminy nie był zatrudniony nauczyciel wspomagający stąd 

nie zostało ustalone pensum dla tej grupy nauczycieli. Z uwagi na zaistniałą potrzebę 

pociągającą konieczność zatrudnienia nauczyciela wspomagającego w szkole naleŜy 

najpierw podjąć uchwałę w sprawie ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru 

zajęć dla nauczycieli wspomagających. Ponadto dotychczasowe orzecznictwo 

wskazywało, Ŝe Samorząd nie moŜe określić pensum nauczycieli wspomagających, gdyŜ 

ich praca jest toŜsama z pracą nauczycieli przedmiotów edukacyjnych. NSA w Warszawie 

orzekł., Ŝe jednak pensum nauczyciela wspomagającego określa gmina (Wyrok NSA  

z dnia  1 października 2013r). 

Proponuje się ustalić dla nauczyciela wspomagającego wyŜszą tygodniową liczbę godzin 

(22) niŜ dla nauczyciela prowadzącego  zajęcia dydaktyczne (18). 

 
 


