
 

 

UCHWAŁA NR XL/222/17 

RADY GMINY W OSTROWIE 

z dnia 30 października 2017 r. 

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli wspomagających 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostrów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2017r. 

poz. 1875) oraz art. 42 ust. 7 pkt. 3 w związku z art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta 

Nauczyciela (t.j Dz.U z 2017r. poz. 1189) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się dla nauczycieli wspomagających, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Ostrów obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin w ilości 26. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów. 

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

Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Józef Bajor 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 15 listopada 2017 r.

Poz. 3766



Uzasadnienie 

 

Do uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli 

wspomagających zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których  organem prowadzącym jest Gmina 

Ostrów. 

Zgodnie z zapisami art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy Karta Nauczyciela, Rada Gminy określa tygodniowy 

obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli, którzy nie zostali wymienieni w art. 42 ust. 3 w/w ustawy. 

Do chwili obecnej na terenie Gminy Ostrów nie był zatrudniony nauczyciel wspomagający, dlatego nie zostało 

ustalone pensum dla tej grupy nauczycieli. 

Z uwagi na potrzebę zatrudnienia nauczyciela wspomagającego należy podjąć uchwałę w sprawie ustalenia 

obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla nauczyciela wspomagającego. 

Należy nadmienić, że w sprawie charakteru i celu pracy nauczyciela wspomagającego, a także roli organu 

prowadzącego w określeniu jego pensum, stanowisko zajął naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, który 

w wyroku z dnia 1 października 2013r. sygn. akt. I OSK 1300/13 orzekł, że praca nauczyciela wspomagającego 

nie jest tożsama z pracą nauczyciela edukacyjnego, ma bowiem inny charakter i cel. Są to nauczyciele 

zatrudnieni w szkołach dodatkowo jako specjaliści w zakresie pedagogiki specjalnej, nie pełnią samodzielnego 

stanowiska, a jedynie wspomagają kształcenie dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie. 

Nauczyciel wspomagający realizuje swoje obowiązki w danej szkole współpracując z nauczycielami 

określonych przedmiotów, z psychologiem, z pedagogiem, a ich zadania wzajemnie się uzupełniają. Dlatego 

proponuje się ustalić dla nauczyciela wspomagającego wymiar 26 godzin zajęć. 
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