Projekt
UCHWAŁA NR III ……… 2018
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia …………… 2018 r.
w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół
prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), oraz art. 42 ust 1 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy a dnia 5
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.), oraz art. 42
ust.7 pkt 3 b) w związku z art. 91 d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.
U. z 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.)
Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
Uchwala:
§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub
wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela ustala się według następujących norm:
1) Pedagodzy – 20 godzin tygodniowo
2) Psycholodzy – 20 godzin tygodniowo
3) Logopedzi – 20 godzin tygodniowo
4) Doradcy zawodowi – 20 godzin tygodniowo
5) Terapeuci pedagogiczni – 20 godzin tygodniowo
§ 2. Traci moc uchwał nr XXXI/675/2005 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół prowadzonych przez
Miasto Jastrzębie-Zdrój niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta
Nauczyciela
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

NACZELNIK WYDZIAŁU
/-/ Andrzej Pawłowski

PREZYDENT MIASTA
/-/ Anna Hetman

UZASADNIENIE:

Podjęcie niniejszej uchwały jest wynikiem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz., 2203) co
w następstwie zmieniło ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.
967). Regulacje powyższej ustawy obligują samorządy do ustalenia wymiarów pensów dla
pedagogów,

psychologów,

logopedów,

terapeutów

pedagogicznych,

doradców

zawodowych

z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
Art. 42 ust. 7 pkt. 3 ppkt. b ustawy Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967) nakłada
obowiązek dostosowania przez organ prowadzący szkołę wymiaru godzin zajęć specjalistom z tym, że
wymiar nie może przekraczać 22 godzin. Zgodnie z obecną uchwałą ww. specjalistom przysługuje
pensum w wymiarze 20 godzin.
Projekt niniejszej uchwały nie wpływa na zmianę wymiaru godzin specjalistów zatrudnionych
w szkołach jedynie dostosowujemy zapisy do obowiązujących przepisów prawa, oraz dodajemy
terapeutów pedagogicznych.

NACZELNIK WYDZIAŁU
/-/ Andrzej Pawłowski

