
Projekt

z dnia 06.02.2018r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, 
logopedów,  terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych 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 2017 r. 
poz. 1875 z późn. zm.), art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1189 z późn. zm.) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych 
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice na następujących stanowiskach: 

1) pedagoga w wymiarze 22 godzin;

2) psychologa w wymiarze 22 godzin;

3) logopedy w wymiarze 22 godzin;

4) terapeuty pedagogicznego w wymiarze 22 godzin;

5) doradcy zawodowego w wymiarze 22 godzin.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVII/256/2004 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.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicach 
ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 1 września 2018 r. 

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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Uzasadnienie

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz.2203)
z dniem 1 września 2018 roku wprowadza zmiany do ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.). Zgodnie z nowymi zapisami art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę lub placówkę określa tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych
i doradców zawodowych. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nie może przekraczać 22 godzin.

W związku z powyższym zaproponowano w uchwale 22 godziny tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Krapkowice
na stanowiskach pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców
zawodowych.

Projekt uchwały uzgodniono na naradzie dyrektorów placówek oświatowych w dniu 30.01.2018 roku.

Zgodnie z art.19 ustawy o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1881) projekt uchwały
uzyskał pozytywną opinię organizacji związkowych: Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego
"Solidarność" oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego.
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