Projekt
z dnia 19 marca 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lądek-Zdrój
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.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1189 ze zm.) Rada Miejska Lądka-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lądek-Zdrój w wymiarze:

nauczycieli

zatrudnionych

1) 22 godzin na stanowisku pedagoga,
2) 22 godzin na stanowisku psychologa,
3) 22 godzin na stanowisku logopedy,
4) 22 godzin na stanowisku terapeuty pedagogicznego,
5) 22 godzin na stanowisku doradcy zawodowego,
6) 22 godzin na stanowisku nauczyciela realizującego zajęcia w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym,
zorganizowanym w szkole podstawowej, w grupach przedszkolnych mieszanych dla dzieci sześcioletnich
i młodszych wiekowo.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXI/261/09 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2009 r.
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć z uczniami i wychowankami
dla nauczycieli szkół i przedszkola nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2018 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ladka-Zdroju
Małgorzata Bednarek
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1189 ze zm.) organ prowadzący szkołę lub placówkę określa tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3, nauczycieli szkół,
o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli
kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w
ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia
związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji
edukacyjnych

i

zawodowych,

o

których

mowa

w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo oświatowe, bibliotekarzy bibliotek
pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w
kształceniu na odległość.
Aktualnie obowiązująca uchwała Nr XXXI/261/09 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 30 kwietnia
2009 r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć z uczniami i

wychowankami dla nauczycieli szkół i przedszkola nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,
określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy w wymiarze 22
godzin, a doradcy zawodowego w wymiarze 26 godzin.
Zgodnie z art. 76 pkt 22 lit. d w zw. z art. 147 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203) od 1 września 2018 r. tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych,
doradców zawodowych,

z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-

pedagogicznych, nie będzie mógł przekraczać 22 godzin.
Wspomniana uchwała Nr XXXI/261/09 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2009 r. określa
również tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli przedszkola, oddziału przedszkolnego
w

szkole

podstawowej,

realizujących

zajęcia

w

grupie

mieszanej

pięciolatków

i sześciolatków, uznając tych nauczycieli jako nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty
Nauczyciela. W niniejszym projekcie uchwały proponuje się określenie tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i oddziału przedszkolnego zorganizowanego przy szkole
podstawowej,

realizujących

zajęcia

w

grupie

mieszanej

sześciolatków

z dziećmi młodszymi wiekowo, w wymiarze dotychczasowym 22 godzin.
Projekt uchwały został skierowany do organizacji związkowych, reprezentatywnych
w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu
społecznego (Dz. U. poz. 1240) celem zaopiniowania.
Mając powyższe na uwadze, w celu zapewnienia dyrektorom szkół i przedszkola możliwości
prawidłowego sporządzenia arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2018/2019, zasadne jest podjęcie
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niniejszej uchwały.
Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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