UCHWAŁA NR X/50/2015
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 29 czerwca 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013r., 594 ze zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia – Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2014r., poz. 191 ze zm.), Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XV/80/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 października 2007r.
w sprawie regulaminu ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp., zmienionej uchwałą Nr XLV/309/2010 Rady
Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 czerwca 2010r., uchwałą Nr XXI/140/2012 Rady Miejskiej w Książu
Wlkp. z dnia 2 lipca 2012 r. oraz uchwałą Nr XLIV/286/2014 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia
30 czerwca 2014r., wprowadza się następującą zmianę:
- w § 8, ust. 1, Tabela otrzymuje nową treść:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

Stanowisko
Pedagog
Psycholog
Logopeda
Specjalista realizujący zajęcia
z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Nauczyciel wspomagający zatrudniony
w szkołach i przedszkolach
Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej
Doradca zawodowy
Inny specjalista prowadzący zajęcia specjalistyczne
w szkołach i przedszkolach

Tygodniowa liczba godzin
obowiązkowego wymiaru zajęć
dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych
24
24
24
24
24
24
24
24

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2015r.
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UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr X/50/2015 Rady Miejskiej w Ksiażu Wlkp. z dnia 29 czerwca 2015
roku
Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, organ
prowadzący szkołę lub placówkę określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć m.in.
nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3 w/w ustawy, nauczycieli kształcenia na odległość,
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców
zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu
wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.
W pierwotnej, zmienianej obecnie uchwale, określono tygodniową liczbę godzin obowiązkowego
wymiaru
zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych
lub
opiekuńczych
dla
5 nauczycieli specjalistów. Ponieważ zachodzi konieczność doprecyzowania tygodniowego wymiaru
zajęć dla innych jeszcze, niewymienionych w poprzednich uchwałach, nauczycieli podjęcie niniejszej
uchwały jest w pełni uzasadnione.
Z kolei w myśl z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 o związkach zawodowych (Dz.
U. z 2014r., poz. 167), organizacja związkowa ma prawo opiniowania założeń i projektów aktów
prawnych w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych. Z uwagi na to, iż niniejszy projekt
dotyczy zadań statutowych działających na terenie Gminy Książ Wlkp. organizacji związkowych
zrzeszających nauczycieli, został on przekazany do Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w
Książu Wlkp. celem zaopiniowania. Przedmiotowa opinia wpłynęła na piśmie do tut. w dniu 22
czerwca br. i nie zawierała zastrzeżeń co do treści niniejszej uchwały.
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