
UCHWAŁA Nr 300/XXVII/13 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 23 maja 2013 r. 

 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia tygodniowego, 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze 

godzin oraz nauczycieli: pedagogów, logopedów, psychologów zatrudnionych w szkołach 

i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Milanówek 

 

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze 

zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym(Dz. U.  

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku  z art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 

r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),Rada Miasta  Milanówka 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr 379/XXXIII/06 Rady Miasta Milanówka  z dnia 13 

czerwca 2006r. w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dla nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin oraz nauczycieli: pedagogów, 

logopedów, psychologów zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Milanówek(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2006 r.,  Nr 148, poz. 

4915), uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr 185/VII/2012 Rady Miasta 

Milanówka z dnia 31maja 2012 r. zmieniającą uchwałę Nr 379/XXXIII/06 Rady Miasta 

Milanówka z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin oraz 

nauczycieli: pedagogów, logopedów, psychologów zatrudnionych w szkołach i placówkach, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Milanówek (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  

z dnia 12 lipca 2012 r., poz. 5263). 

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie obwieszczenia Rady Miasta  

w Milanówka, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. Obwieszczenie, o którym mowa w §1 ust. 2, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Miasta Milanówka, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie 

internetowej www.milanowek.pl. 

 

 

 

Przewodnicząca 

Rady Miasta Milanówka 

 

mgr Maria Sobczak 

 

http://www.milanowek.pl/


Załącznik do UCHWAŁY Nr 300/XXVII/13 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

       z dnia 23 maja 2013 r. 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 23 maja 2013r. 

 

o ogłoszeniu tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia tygodniowego, 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze 

godzin oraz nauczycieli :pedagogów, logopedów, psychologów zatrudnionych w szkołach 

i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Milanówek 

 

 

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych  

i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) 

ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr 379/XXXIII/06 Rady Miasta Milanówka  z dnia 13 

czerwca 2006r. w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dla nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin oraz nauczycieli: pedagogów, 

logopedów, psychologów zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Milanówek (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2006 r.,  Nr 148, poz. 

4915), zmienionej uchwałą Nr 185/VII/2012 Rady Miasta Milanówka z dnia 31 maja 2012 r. 

zmieniającą uchwałę Nr 379/XXXIII/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 13 czerwca 2006 r.  

w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli 

przedmiotów o różnym wymiarze godzin oraz nauczycieli: pedagogów, logopedów, 

psychologów zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Milanówek (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 12 lipca 2012 r., poz. 5263), 

zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego obwieszczenia. 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca 

Rady Miasta Milanówka 

 

mgr Maria Sobczak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do Obwieszczenia Rady Miasta Milanówka 

z dnia 23 maja 2013 r.  

 

U C H W A Ł A Nr 379/XXXIII/06 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 13 czerwca 2006r. 

 

w sprawie: określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin oraz nauczycieli: pedagogów, 

logopedów, psychologów zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Milanówek 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  

gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku  z art. 42 ust. 7 ustawy z 

dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), 

Rada Miasta  Milanówka uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych 

w pełnym wymiarze czasu pracy realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki 

określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w 

szkołach w następujący sposób: 

a) wymiar etatu nauczycieli stanowić będzie suma ilorazów liczby realizowanych 

tygodniowo godzin pracy na danym stanowisku i obowiązkowego tygodniowego 

wymiaru godzin pracy na tym stanowisku, co obrazuje następujący wzór: 

WE = a/A + b/B… 

gdzie: 

a,b, … - to liczba godzin zajęć przydzielonych nauczycielowi zgodnie z arkuszem 

organizacyjnym placówki, 

A,B … - to liczba godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla 

poszczególnych stanowisk dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

WE – to wymiar etatu nauczyciela. 

b)  tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli stanowić będzie iloraz 

łącznej liczby przepracowanych godzin przez nauczyciela i wymiaru etatu tego 

nauczyciela, co obrazuje następujący wzór: 

[(a+b) / WE] 

gdzie: 

a,b, … - to liczba godzin zajęć przydzielonych, 

WE – to wymiar etatu nauczyciela. 

2. W przypadku, gdy uzyskany wynik ilości godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

zajęć stanowić będzie liczbę nie będącą liczbą naturalną, uzyskany tygodniowy 

obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela zaokrągla się w ten sposób, że czas zajęć 

do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny i więcej zaokrągla się w górę do 

pełnej godziny. 

3. Wszystkie godziny realizowane przez nauczycieli powyżej ustalonego tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin, o którym mowa w pkt 1, stanowić będą godziny 

ponadwymiarowe dla nowo obliczonego pensum. 

 

§ 2.
1 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz 

przez zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć:  

1) pedagogów, psychologów, logopedów,  reedukatorów wynosi 24 godzin tygodniowo,  



2) innych nauczycieli specjalistów prowadzących zajęcia specjalistyczne, rewalidacyjne  

i resocjalizacyjne wynosi 24 godzin tygodniowo. 

 

§ 3. 

W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły może w danym roku szkolnym, za zgodą 

organu prowadzącego, włączyć do obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela godziny zajęć pozalekcyjnych 

lub dodatkowych, w liczbie nie przekraczającej 1 etatu. 

 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

Przewodnicząca 

Rady Miasta Milanówka 

 

mgr Maria Sobczak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

1
w brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr 185/VII/2012 Rady Miasta Milanówka z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie  

zmiany uchwały Nr 379/XXXIII/06  Rady Miasta Milanówka z dnia 13 czerwca 2006r. w sprawie: określenia tygodniowego, 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin oraz nauczycieli: 

pedagogów, logopedów, psychologów zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Milanówek  (Dz. Urz. Woj. .Mazowieckiego z dnia 12 lipca 2012 r., poz.  5263), który wszedł w życie z dniem 26 

lipca 2012 roku. 

 



UZASADNIENIE 

Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych  

i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 117, poz. 676) 

wprowadziła z dniem 1 stycznia 2012r. modyfikację procedury ogłaszania aktów 

normatywnych. Zgodnie ze znowelizowanym  art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.  

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, organy jednostek 

samorządu terytorialnego zobowiązane są do ogłaszania tekstów jednolitych 

znowelizowanych aktów normatywnych nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Tekst jednolity 

ogłasza się w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym, w którym dany akt normatywny 

ogłoszono. 

Załączony do uchwały projekt obwieszczenia uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałą  

Nr 185/VII/2012 Rady Miasta Milanówka z dnia 31 maja 2012 r. zmieniającą uchwałę  

Nr 379/XXXIII/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie: określenia 

tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedmiotów o różnym 

wymiarze godzin oraz nauczycieli: pedagogów, logopedów, psychologów zatrudnionych  

w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Milanówek  

( Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 12 lipca 2012 r. poz.  5263).  

Zmiany uchwały były wcześniej  uzgodnione ze związkami zawodowymi 

zrzeszającymi nauczycieli, a także zostały przeprowadzone konsultacje z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536), 

dlatego przy ogłaszaniu tekstu jednolitego nie ma konieczności powielania tych czynności.  

 

Mając na względzie powyższe, przyjęcie obwieszczenia Rady Miasta Milanówka  w sprawie 

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie: określenia tygodniowego, obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin oraz 

nauczycieli: pedagogów, logopedów, psychologów zatrudnionych w szkołach i placówkach, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Milanówek jest konieczne  

i w pełni uzasadnione. 

 

 

 

 

Przygotowała: Katarzyna Wąsińska-Jano 


