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z dnia  21 lutego 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 1 marca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 446 z późn.zm.) i art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/259/2008 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie zasad 
udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 
powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalania pensum innym nauczycielom zatrudnionym w placówkach 
oświatowych Gminy Kluczbork §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1.  Psychologom, logopedom i pedagogom ustala się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć 
dydaktycznych w wymiarze 25 godzin.

2. Doradcom zawodowym prowadzącym zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu 
w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych ustala się 
obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości 20 godzin”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie  
z  dniem 1 września 2017 r.   

 

Wiceprzewodniczący  Rady 
Miejskiej w Kluczborku

Krzysztof Lewandowski
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Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela - organ prowadzący określa tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 w/w ustawy. Uchwałą
Nr XX/259/2008 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli został ustalony wymiar
godzin dla pedagoga, psychologa i logopedy w wysokości 25 godzin tygodniowo.

Do chwili obecnej na terenie Gminy nie było ustalone pensum dla doradcy zawodowego. Z uwagi na
zaistniałą potrzebę pociągającą konieczność zatrudniania ww. pracowników należy podjąć uchwałę
w sprawie ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć. Obowiązkiem gminy w ramach
ustawowych kompetencji i obowiązków, jest zapewnienie dobrych warunków kształcenia, wychowania
i opieki w prowadzonych przez gminę szkołach. Biorąc pod uwagę rosnące potrzeby dzieci i młodzieży
w tym zakresie oraz zgłaszane potrzeby ze strony dyrektorów jednostek uznano za słuszne określenie
i ujednolicenie pensum godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pracy dla nauczycieli
niewymienionych w art. 42 ust. 3 w Karcie Nauczyciela. Wprowadzone pensum podyktowane jest realizacją
zadań organu prowadzącego zgodnie z ustawą - Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (Dz. U z
2017r. poz.59)

Projekt uchwały, zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.) został przedstawiony związkom zawodowym, celem zaopiniowania.
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