
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

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

w sprawie tygodniowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach 
organizacyjnych prowadzonych przez gminę Wołczyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875, ze zm.) oraz art. 42 ust. 7 punkt 3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta 
Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 roku, nr 1189, ze zm.) w brzmieniu ustalonym w art. 38 ustawy z dnia 
27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2203), uchwala się co 
następuje:

§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć:

1) dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub 
wychowankami przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – 
Karta Nauczyciela;

2) pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych prowadzących 
zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu 
decyzji edukacyjnych i zawodowych,   realizowanych przez pracowników pedagogicznych zatrudnionych 
w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez gminę Wołczyn.

§ 2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy 
ustala się według następujących norm:

1) nauczyciel przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzący zajęcia w oddziale 
obejmującym dzieci sześcioletnie i dzieci innych grup wiekowych 25 godzin;

2) pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny oraz doradca zawodowy prowadzący zajęcia związane 
z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji 
edukacyjnych i zawodowych 22 godziny.

§ 3. Określenie „godzina obowiązkowego wymiaru zajęć” użyte w paragrafach poprzedzających oznacza:

1) godzinę zajęć dydaktycznych (godzinę do dyspozycji dyrektora i wychowawcy) w szkołach, trwającą 45 minut;

2) godzinę zegarową dla zajęć z wychowankami przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 
oraz dla pozostałych rodzajów zajęć.

§ 4. Praca w godzinach przydzielonych nauczycielowi wymienionemu w § 1 ponad tygodniowy obowiązkowy 
wymiar zajęć godzin ustalony na podstawie niniejszej uchwały, jest pracą w godzinach ponadwymiarowych, 
opłacanych na zasadach określonych w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc:

1) Uchwała Nr XI/81/2007 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie tygodniowego 
wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych 
prowadzonych przez Gminę Wołczyn;

2) Uchwała Nr XXVI/166/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 października 2016 r. o zmianie uchwały 
w sprawie tygodniowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach 
organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Wołczyn.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem  1 września 2018 roku.
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Uzasadnienie

W Dzienniku Ustaw z 2017 roku pod pozycją 2203 została opublikowana ustawa z dnia 27 października
2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych. Ustawa ta w art. 76 wprowadza zmiany w ustawie z dnia
26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, dotyczące między innymi tygodniowego wymiaru pracy niektórych
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę – pedagogów, psychologów, logopedów oraz
doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu
wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Przedstawiony projekt uchwały dostosowuje zasady obowiązujące w gminie do zapisów ustawowych.

Nowe zasady ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin będą obowiązywały od 1 września
2018 roku.
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