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UCHWAŁA NR ..............................
RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia .............................. 2015 r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 
ust.3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i placówkach realizujących edukację przedszkolną prowadzonych 

przez Gminę Olecko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594, poz. 
645, poz. 1318; Dz.U. z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) oraz art.42 ust.7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta 
Nauczyciela (Dz.U. z 2014r., poz.191, Dz.U. z 2015 r., poz. 357) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych 
bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach realizujących edukację 
przedszkolną prowadzonych przez Gminę Olecko niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta 
Nauczyciela (Dz.U. z 2014r.poz. 191 z późn. zm.), zwanej dalej "Kartą Nauczyciela", zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, 
ustala się według następujących norm:

Lp. Stanowisko
Obowiązkowy 
tygodniowy 

wymiar godzin

1. Pedagog, psycholog, doradca zawodowy w szkole 20

2. Nauczyciel prowadzący zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów w szkole 18

3. Nauczyciel prowadzący zajęcia specjalistyczne w szkole w tym: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, 
socjoterapeutyczne, rewalidacyjne, o charakterze terapeutycznym 18

4. Nauczyciel prowadzący gimnastykę korekcyjną w szkole 18

5. Nauczyciel wspomagający zatrudniony w szkole w oddziałach integracyjnych 18

6. Pedagog, psycholog w placówce przedszkolnej 25

7. Nauczyciel prowadzący zajęcia specjalistyczne w placówce przedszkolnej, w tym: korekcyjno-
kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne, o charakterze terapeutycznym 25

8. Nauczyciel prowadzący gimnastykę korekcyjną w placówce przedszkolnej 25

9. Nauczyciel wspomagający zatrudniony w przedszkolu w oddziałach integracyjnych 25

§ 2. Traci moc uchwała Nr VIII/52/03 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 maja 2003r. w sprawie tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru zajęć godzin nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela i uchwała Nr 
ORN.0007.85.2011 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru zajęć godzin nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-
Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2015 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak
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Uzasadnienie

Zgodnie z art.42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela – organ prowadzący szkołę lub
placówkę określa zasady tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3
Karty Nauczyciela.

Proponowana uchwała w stosunku do uchwały uchylanej nie dokonuje zmian w zakresie wymiaru pensum dydaktycznego
poszczególnych nauczycieli. Wprowadza tygodniowy wymiar godzin zajęć doradcy zawodowego, który nie był uwzględniany
w poprzedniej uchwale.

Uchwała zawiera unormowania aktualnie obowiązujące w Karcie Nauczyciela oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013r. poz.532).
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