
UCHWAŁA NR XXXV/230/18
RADY GMINY BARTNICZKA

z dnia 3 sierpnia 2018 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla  dyrektorów oraz pedagoga 
szkolnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego i terapeuty pedagogicznego w szkołach i placówkach 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Bartniczka .

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 994, z późn.zm.1)) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3  ustawy z dnia z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 967) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla poszczególnych stanowisk:

L.p. Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
1. Dyrektor przedszkola 8
2. Dyrektor szkoły liczącej:

-do 8 oddziałów 8
-9 i więcej oddziałów 5

3. Wicedyrektor szkoły 8
4. Pedagog szkolny 22
5. Psycholog 22
6. Logopeda 22
7. Doradca zawodowy 22
8. Terapeuta pedagogiczny 22

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXI/166/13 Rady Gminy Bartniczka z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie 
określenia tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli 
oraz pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy na terenie gminy Bartniczka (Dz, Urz. Woj. Kuj- Pom. z 2013 r, 
poz 3576) i Uchwała Nr XXV/164/17 Rady Gminy Bartniczka z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały 
Nr XXXI/166/13 Rady Gminy Bartniczka z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązującego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli oraz pedagoga szkolnego, 
psychologa, logopedy na terenie Gminy Bartniczka (Dz. Urz. Woj. Kuj- Pom. z 2017r., poz 3175).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w  Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego  i wchodzi 
w życie z dniem 1 września 2018 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Walczak

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 1000.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę określa tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych. Z kolei
art. 91d pkt.1 tejże ustawy stanowi, że zadania i kompetencje organu prowadzącego określone
w art. 42 ust. 7 wykonuje rada gminy.

Art. 76 pkt. 22 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2203) z dniem 1 września 2018 roku wprowadza zmiany w art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta
Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 967). Nowelizacja zmieni zapisy m.in.
art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy, wprowadzając w nim maksymalny wymiar tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych
w wysokości 22 godzin tygodniowo. Od dnia 01.09.2018r. zgodnie z niniejszą uchwałą, pensum ww.
specjalistów wyniesie 22 godziny tygodniowo. Ponadto uchwała zawiera obowiązkowy wymiar pensum dla
dyrektorów szkół i placówek oświatowych określony zgodnie z kompetencjami organu prowadzącego.

Projekt uchwały został przekazany związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli celem wydania opinii.
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