UCHWAŁA NR XLII/245/18
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym
powierzono funkcje kierownicze oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Dobiegniew.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1875 ze zm.), art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2017r., poz. 1189 ze zm.) oraz art. 76 pkt 22 ustawy z dnia 27 października 2017r.
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
prowadzonych z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli niewymienionych
w art. 42 ust. 3 Ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć ustala się wg. tabeli:

Lp.
1.
2.
3.
4.

Stanowisko
Pedagog
Logopeda
Terapeuta pedagogiczny
Doradca zawodowy

Tygodniowy wymiar godzin
22
22
22
22

§ 2. Obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
prowadzonych bezpośrednio z dziećmi lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych
w pełnym wymiarze zajęć określonych w art. 42 ust.7 pkt 2 Ustawy Karta Nauczyciela wg. tabeli:

Lp.
1.
2.
3.

Stanowisko kierownicze
Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół
V-ce Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół
Dyrektor Przedszkola

Tygodniowy wymiar godzin
3
6
9

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXV/196/2017 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 28 września 2017 roku
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono
funkcje kierownicze oraz logopedy i pedagoga.
§ 4. Treść niniejszej uchwały została uzgodniona ze związkami zawodowymi.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2018 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobiegniewie
Marek Kowalczyk
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UZASADNIENIE
do projektu uchwały Rady Miejskiej w Dobiegniewie w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono funkcje
kierownicze oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982
r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Dobiegniew
Podjęcie niniejszej uchwały jest wynikiem wejścia w życie Ustawy z dnia 27 października 2017
roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203). Regulacje powyższej
ustawy obligują na nowo samorząd do ustalenia wymiaru pensum dla nauczycieli pedagogów,
logopedów, psychologów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z tym, że wymiar
ten nie może przekraczać 22 godzin tygodniowo. Zgodnie z obecną uchwałą specjaliści ci realizują
inny wymiar. Terapeuta pedagogiczny i doradca zawodowy nie byli ujęci w przedmiotowej
uchwale. W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest uzasadnione.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe.
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