
Projekt

z dnia  6 sierpnia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR 9.080.2019
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH

z dnia 13 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych 
stanowisk nauczycieli

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. 
z 2019 r. poz.590 ze zm.), art. 42 ust.7 pkt 3 lit b i c) w związku z art 91d ust 1 ustawy z dnia  
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 967) oraz art 6 pkt.14 lit d) ustawy 
z dnia 22 listopada 2018 o zmianie ustawy-Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz  
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 ze zm.) po zaopiniowaniu przez związki 
zawodowe Rada Miejska uchwala:

§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy  wymiar godzin zajęć  dla nauczycieli  zatrudnionych      
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach prowadzonych przez Gminę Krzepice  na 
stanowiskach:

1) pedagogów -  w wymiarze 22 godzin

2) psychologów - w wymiarze 22 godzin

3) logopedów -  w wymiarze 22 godzin

4) doradców zawodowych - w wymiarze 22 godzin

5) terapeutów pedagogicznych - w wymiarze 22 godzin

§ 2. Ustala się  tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli   przedszkoli  
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 
sześcioletnie i młodsze, w wymiarze 22 godzin tygodniowo.      

§ 3. Traci moc Uchwała  Nr 22.222.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 9 listopada 2016 r. 
w sprawie  określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru  godzin niektórych nauczycieli 
i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone  dla stanowisk o różnym 
tygodniowym  obowiązkowym wymiarze godzin.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września  2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Sląskiego.  
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Uzasadnienie

Przedmiotowa uchwała przygotowana jest w związku z art. 42 ust. 7 pkt 3 KN zgodnie z którym
zadaniem organu prowadzącego jest określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
pedagogów, psychologów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli
przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-
letnie i dzieci młodsze.
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