Projekt
z dnia 16 lutego 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH
z dnia 26 lutego 2014 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/256/04 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 października
2004 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów,
pedagogów, psychologów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594 ze zm.) w związku z art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XVII 256/04 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 października 2004 roku w sprawie
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów, psychologów, doradców
zawodowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Krapkowice wprowadza się następujące zmiany: w § 1 po tiret szóstym kropkę
zastępuje się przecinkiem i dodaje się tiret siódme w brzmieniu:
„- nauczyciel rehabilitant - 26 godzin tygodniowo.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
i Gminy w Krapkowicach.

Burmistrz Krapkowic
Andrzej Kasiura
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UZASADNIENIE

Obowiązkowy wymiar zajęć dla nauczycieli zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach
w określonych typach szkół i przedszkoli został określony w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.). Wśród wymienionych stanowisk nie został wyszczególniony nauczyciel
rehabilitant

prowadzący

rehabilitację

ruchową

z

uczniami

niepełnosprawnymi.

Na

mocy

art 42 ust. 7 ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.) tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć dla nauczyciela rehabilitanta określa organ prowadzący.
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