UCHWAŁA NR XXXIII/289/18
RADY GMINY BOLESŁAWIEC
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli wymienionych
w art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 z późn. zm.) art. 42 ust. 7 pkt 3 oraz art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2018 r. poz. 967)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli pedagogów, psychologów,
logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i zespołach
szkolno - przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolesławiec na 22 godziny.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XVII/152/16 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 16 listopada 2016 r. oraz
uchwała Nr XXIII/194/17 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 07 czerwca 2017 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 01 września 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogusław Uziej
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Uzasadnienie
Z dniem 01.09.2018 r. ustawa o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), która
w art. 76 wprowadziła zmiany w zapisie art. 42 ust. 7 pkt. 3 Karty Nauczyciela (Dz. U z 2018 r. poz. 967)
dotyczące określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pedagogów,
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych. Określenie wysokości
obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla ww. nauczycieli jest kompetencją rady gminy, ale
ustalone pensum nie może przekraczać 22 godzin tygodniowo. Projekt uchwały został pozytywnie
zaopiniowany przez związki zawodowe.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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