
UCHWAŁA NR XXIII/194/17
RADY GMINY BOLESŁAWIEC

z dnia 7 czerwca 2017 r.

o zmianie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli 
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 42  ust. 7 pkt  3 i art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/152/16 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 16 listopada 2016 r. § 1 pkt.1 otrzymuje 
brzmienie:

„1) pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy - 26 godzin”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Bogusław Uziej
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Uzasadnienie

Od 1 września 2017 roku do klas VII szkół podstawowych wchodzi przedmiot – doradztwo zawodowe.
W celu zapewnienia uczniom realizacji programu nauczania dyrektorzy szkół zobowiązani są do zatrudnienia
nauczycieli na to stanowisko.

Jednakże w uchwale nr XVII/152/16 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 16 listopada 2016 roku
nie uwzględniono nauczyciela – doradcy zawodowego, którego pensum nie zostało określone przez
art. 42 Karty Nauczyciela.

Projekt uchwały został skierowany do organizacji związkowych w celu ich zaopiniowania.

Negatywną opinię wyraziły organizacje związkowe NSZZ Solidarność oraz Związek Nauczycielstwa
Polskiego natomiast Forum Związków Zawodowych nie wniosło uwag do treści uchwały.

Ponadto otrzymaliśmy pozytywną opinię dotyczącą pensum w/w nauczycieli od organizacji związkowej,
w której zrzeszeni są nauczyciele ze szkół prowadzonych przez Gminę Bolesławiec – NSZZ „Solidarność’80”.

Po uzyskaniu dwóch negatywnych i dwóch pozytywnych opinii dotyczących tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela nasze stanowisko
zostaje podtrzymane ponieważ jest to optymalna liczba godzin dla nauczycieli wymienionych w uchwale.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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