
UCHWAŁA NR VII/52/2019
RADY GMINY CZERNICA

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę nr XLI/335/2018 Rady Gminy Czernica z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie 
określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dla nauczycieli, dla których nie ustalono takiego wymiaru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 996 ze zm.) oraz art. 42 ust.7 pkt. 2 i 3 lit. b i c, w związku z art.91d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLI/335/2018 Rady Gminy Czernica z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie określenia 
zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom 
pełniącym stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 
nauczycieli, dla których nie ustalono takiego wymiaru  wprowadza się zmianę treści §2, który otrzymuje 
brzmienie: 

„§ 2. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli niewymienionych 
w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela:

1) pedagog - 22 godziny;

2) psycholog - 22 godziny;

3) logopeda - 22 godziny;

4) terapeuta pedagogiczny - 22 godziny;

5) doradca zawodowy - 22 godziny;

6) nauczyciel przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, pracujący z grupami 
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, w przypadku większej liczby dzieci 6-letnich 
w grupie - 22 godziny;

7) nauczyciel przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, pracujący z grupami 
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, w przypadku większej liczby dzieci 3, 4 i 5-letnich 
w grupie - 25 godzin.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Czernica

Leszek Kusiak
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Uzasadnienie

Niniejsza uchwała jest wyrazem realizacji dyspozycji przepisu art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) zmienionej przez
art. 6 pkt 14 lit d ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy
o systemie oświaty oraz innych ustaw( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.2245 ze zm.).

Zmiana wynika z potrzeby określenia przez organ prowazący tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 25 godzin.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Projekt uchwały został przesłany do zaopiniowania przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli:

1. Dolnośląski Zarząd Wojewódzki Forum Związków Zawodowych, pl. Powstańców Śląskich
20 lok.315, 53-314 Wrocław;

2. Związek Nauczycielstwa Polskiego - Zarząd Oddziału Dolnośląskiego, ul. Nauczycielska 2, 50-381
Wrocław;

3. Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność'' Dolny Śląsk, pl. Solidarności
1/3/5, 53-661 Wrocław.

Dwie organizacje związkowe (Forum Związków Zawodowych oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego)
zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały w ustawowym terminie. NSZZ "Solidarność" w ustawowycm
terminie nie wypowiedział się na temat ww. projektu.
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