UCHWAŁA NR XXV/157/2013
RADY GMINY KRZESZYCE
z dnia 21 czerwca 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 42 ust. 6, ust.7 pkt 2 i pkt 3 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) Rada Gminy Krzeszyce
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXXIV/172/10 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie określenia zasad
udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym
powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust.3 Karty
Nauczyciela wprowadza się zmiany:
1) w § 1 w tabeli Lp. 2 wiersz szósty otrzymuje brzmienie:
Lp.
2

Stanowisko
Dyrektor szkoły liczącej 17 oddziałów i więcej

Tygodniowy wymiar zajęć
0

2) w § 1 w tabeli Lp. 3 wiersz drugi otrzymuje brzmienie:
Lp.
3

Stanowisko
Wicedyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów

Tygodniowy wymiar zajęć
12

3) w § 3 w tabeli Lp. 1 otrzymuje brzmienie:
Lp.
1

Stanowisko
Pedagog, psycholog, logopeda

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć
25

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Krzeszyce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
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Uzasadnienie
projektu uchwały Rady Gminy Krzeszyce zmieniającej Uchwałę nr XXXIV/172/10 Rady Gminy
Krzeszyce z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
Na podstwie art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu
inne stanowisko kierownicze w szkole, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w zależności
od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy. Zgodnie z art. 42 ust.7 pkt 2 ww. ustawy organ prowadzący
szkołę określa zasady udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze.
Zgodnie z art 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (tekst jednolity:
Dz. U. z 2006 r., Nr 97,poz. 674 ze zm.) organ prowadzący szkołę lub placówkę określa tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust.3 ww. ustawy.
Należy
nadmienić, że Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 marca 2012 r. (sygn. Akt III PZP 2/12) określa, że „to
rada gminy, a nie Karta Nauczyciela ma decydować o liczbie zajęć m.in. dla pedagogów, logopedów
psychologów. Mogą więc oni pracować nawet do 40 godzin tygodniowo". Wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie z 14 lutego 2012 r. (sygn. akt II SA/Wa 2771/11) zgodny jest z wcześniejszym
stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, że rada gminy może ustalać pensum dla nauczycieli
specjalistów nawet do 40 godzin tygodniowo.
Wejściem w życie z dniem 1 lutego 2011 r. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487), w myśl którego
zgodnie z §1 ust.1 i ust. 2 publiczne przedszkola, szkoły i placówki
udzielają i organizują uczniom
uczęszczającym do przedszkoli, szkół i placówek, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno –
pedagogiczną na zasadach określonych ww. rozporządzeniu.
Należy nadmienić, że od 1 września 2011 roku organizacja i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej na zasadach określonych zgodnie z ww. rozporządzeniem obejmowało dzieci i młodzież ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczające do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych i w gimnazjach, natomiast w szkołach podstawowych udzielanie i organizacja pomocy
psychologicznej w myśl zapisów tego rozporządzenia obowiązuje od 1 września 2012 r.
Zmiana tygodniowej liczby godzin obowiazkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa i logopedy
związana jest z wejściem w życie ww. rozporzadzenia oraz przepisów w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie
w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych,
które znaczaco poszerzyły grupe uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy psychologicznopedagogicznej.
Zmiana uchwały wynika z konieczności zapewnienia uczniom ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi
i edukacyjnymi możliwości korzystania ze specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy
równoczesnej racjonalizacji wydatków na organizację tej pomocy nie poprzez ograniczenie zatrudnienia
specjalistów, ale poprzez dążenie do optymalnego dostosowania tygodniowej liczby godzin obowiazkowego
wymiaru zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów, do potrzeb w tym zakresie oraz do
charakteru wykonywanych przez nich obowiazków.
Zmiany wprowadzone do niniejszej uchwały wynikają głównie ze zmian przepisów prawnych oraz
dostosowania zasad, o których mowa w Karcie Nauczyciela do obecnej struktury organizacyjnej
placówek oświatowych.
Uchwała została skonsultowana ze związkami zawodowymi.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.
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