
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY BOGORIA

z dnia 15 maja 2018 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli 
nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 42 ust 7 pkt. 3, art. 91d pkt. 1 ustawy     z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (tj. Dz. U z 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.)

Rada Gminy Bogoria uchwala, co następuje:

§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych 
w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.) 
prowadzonych przez Gminę Bogoria, ustala się następująco:

Lp. Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin

1. Pedagog, logopeda, psycholog, terapeuta pedagogiczny, doradca 
zawodowy

22

2. Nauczyciel przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole 
podstawowej prowadzący zajęcia w grupach „mieszanych” 
dzieci 6 – letnie i 5 - letnie

25

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogoria.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXX/265/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie 
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół i przedszkoli 
nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 września 2018 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Maciej Tutak
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr ............

Rady Gminy Bogoria

z dnia 15 maja 2018 r.

Na skutek zmiany ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1189
z późn. zm.), która wejdzie w życie z dniem 1 września 2018 roku, Rada Gminy Bogoria została
zobowiązana do określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli szkół
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ww. ustawy, oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów
pedagogicznych i doradców zawodowych.

W celu zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół na nowy rok szkolny 2018/2019 konieczne jest
ustalenie pensum dla nauczycieli specjalistów. Regulacja art. 42 ust. 7a ustawy Karta Nauczyciela,
wprowadza z dniem 1 września 2018 roku maksymalną liczbę tygodniowego obowiązkowego wymiaru
zajęć w ilości 22 godzin.

Mając na względzie powyższe, podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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