
 
 

 Projekt 
Uchwała Nr …………. 

Rady Miejskiej w Łomiankach 
z dnia …………. 2022 r. 

 

         w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Łomianki 

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d 
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 
ze zm.) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć: 
1) nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, 
2) pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych  

i doradców zawodowych. 

§ 2 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  
i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, 
przez nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Łomianki, ustala się następująco: 
 

l.p. stanowisko 
tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin zajęć 

1 
Pedagodzy, pedagodzy specjalni, psycholodzy, logopedzi, 
terapeuci pedagogiczni i doradcy zawodowi  

22 

2 
Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjno-
wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi 
umysłowo w stopniu głębokim    

20 

3 
Nauczyciele przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 
szkołach podstawowych pracujący z grupami obejmującymi 
dzieci 6-letnie i dzieci młodsze   

22 

4 

Nauczyciele specjaliści inni niż pedagog, pedagog specjalny, 
psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny i doradca 
zawodowy zatrudnieni we wszystkich typach szkół i 
przedszkoli 

22 



 
 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek. 

§ 4 

Traci moc Uchwała Nr XLIII/496/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 7 czerwca 2018 
roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łomianki. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 września 2022 roku. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE 

do Uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 
Gminę Łomianki 

 
Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U.  
z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) organ prowadzący szkołę zobowiązany jest do określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, między innymi dla nauczycieli szkół 
niewymienionych w ust. 3, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, 
terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z 
grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.  

Art. 2 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1116) wprowadza zmiany do art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b) ww. 
ustawy - Karta Nauczyciela. Dodano pedagoga specjalnego i tym samym zobligowano organ 
prowadzący do określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.  

W projekcie uchwały proponuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla 
pedagoga specjalnego na poziomie 22 godzin, podobnie jak dla psychologów, logopedów, 
terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz dla nauczycieli specjalistów innych niż 
wyżej wymienieni. Tygodniowe obowiązkowe wymiary zajęć dla nauczycieli  
i specjalistów wymienionych w uchwale pozostają na dotychczasowym poziomie. 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego – 
Zarząd Oddziału ZNP Warszawa Bielany-Żoliborz-Łomianki oraz przez Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy „Solidarność”. 
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały oraz uchylenie Uchwały Nr 
XLIII/496/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w 
szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łomianki jest zasadne 
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