
UCHWAŁA NR XVII/152/16
RADY GMINY BOLESŁAWIEC

z dnia 16 listopada 2016 r.

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 i 1579) oraz art. 42 ust. 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 
2016 r. poz. 1379)

uchwala się, co następuje

§ 1. Określa się obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i zespołach szkolno – przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolesławiec,
na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia  26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
w następującej wysokości:

1) pedagog, psycholog, logopeda - 26 godzin;

2) nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, współorganizujący kształcenie uczniów 
niepełnosprawnych w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych, w tym z oddziałami integracyjnymi
- 26 godzin.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec.

§ 3. Traci moc uchwała Nr III/23/15 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 04 marca 2015 r. w sprawie ustalenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli.

§ 4. 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

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379) upoważnia organy
prowadzące przedszkola i szkoły m.in. do ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
prowadzonych przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

W uchwale zmieniono tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy z 27 na
26 godzin tygodniowo oraz określono wymiar dla nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie
pedagogiki specjalnej, współorganizującego kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach
i przedszkolach ogólnodostępnych w tym z oddziałami integracyjnymi – „nauczyciela wspomagającego”.

Nauczyciel wspomagający wykonując swoje obowiązki, współpracuje ze wszystkimi nauczycielami
i nauczycielami edukacyjnymi danych przedmiotów, pedagogiem, psychologiem szkolnym, bowiem ich cele
i zadania wzajemnie się uzupełniają. Stąd ustala się taką samą liczbę godzin obowiązkowego wymiaru godzin.

Nieokreślenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla w/w nauczycieli uniemożliwia
zatrudnienie ich na umowę o pracę w szkołach czy zespołach szkolno-przedszkolnych.

Mając na uwadze zwiększającą się liczbę uczniów potrzebujących wsparcia, przy jednoczesnych trudnościach
w obniżaniu kosztów stałych, został przygotowany powyższy projekt uchwały.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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