
     UCHWAŁA NR XXIII/ 144 /2008
 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

                                                 
                                                             z dnia 11 sierpnia 2008r.
                                                   
          
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 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 
1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,  z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r.
Nr 17, poz.128,  Nr 175, poz.1457, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, 
poz.974 i Nr 173, poz.1218) oraz art.42 ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz.1218, Nr 220, poz. 1600,  z 2007r. 
Nr 17, poz.95, Nr 80, poz.542 i Nr 102, poz.689, Nr 158, poz.1103, Nr 176, poz.1238, Nr 191, 
poz.1369 i Nr 247,poz.1821),  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. 
wprowadza się następujące zmiany :
1/  w § 4, w tabeli Lp.2 skreśla się wyrazy „* do 4 oddziałów” oraz odpowiadającą im liczbę 
„12”,
2/ w § 8 ust.1, w tabeli Lp.1 liczbę 20 godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
    dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych zastępuje się liczbą 24 godzin.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. oraz dyrektorom 
szkół.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2008r.

                                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                          w Książu Wlkp

                                               /-/  Paweł Walkowiak



                                 Uzasadnienie

do uchwały nr XXIII/ 144  /2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 11 sierpnia 
2008r.

Proponowana w § 4 uchwały zmiana związana jest z  faktem, iż od dnia 1 września br. 
na terenie Gminy Książ Wlkp. nie będą funkcjonowały publiczne szkoły liczące do 4 
oddziałów. Natomiast zmiana  zaproponowana w § 8 uchwały dotyczy zwiększenia 
tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru godzin etatu pedagoga i psychologa z 20 
na 24 godziny, co ma na celu zapewnienie prawidłowej organizacji oraz efektywności pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 
we wszystkich placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp. 
Powyższa zmiana uzgodniona została z dyrektorami szkół.

Realizując zapisy art.42 ust.7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 
(Dz.U.
 z 2006r. Nr 97, poz.674 ze zmianami), Burmistrz Książa Wlkp. zwrócił się o opinię w 
przedmiotowej sprawie do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu. Pismem nr 
WKPiG-1104/7/2008  z dnia 11 czerwca 2008r. organ nadzoru pedagogicznego pozytywnie 
zaopiniował projekt uchwały.O wyrażenie opinii Burmistrz Książa Wlkp. zwrócił się również 
do Prezesa Oddziału ZNP w Książu Wlkp. Organ ten nie zajął stanowiska w powyższej 
sprawie.

Mając na uwadze wskazane na wstępie przesłanki, podjęcie niniejszej uchwały jest 
uzasadnione.

                                                                                                               Burmistrz 
                                                                                                      Książa Wielkopolskiego
                                                                                                          /-/Teofil Marciniak


