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z dnia  20 kwietnia 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół 
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dla logopedy, psychologa, pedagoga, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 3 i ust. 7 pkt 3, art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.), po pozytywnym zaopiniowaniu 
przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli, na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1.Ustalić tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych 
prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela, a zatrudnionych w placówkach, dla których organem prowadzącym 
jest gmina Bieruń, w pełnym wymiarze zajęć według następujących norm:

Lp. Stanowisko Obowiązkowy wymiar godzin
1. Pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, doradca 

zawodowy
22

2. Nauczyciel przedszkola prowadzący zajęcia w grupach 
mieszanych, obejmujących zarówno dzieci 6-letnie, jak i innych 
grup wiekowych

22

§ 2.Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 3.Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Bieruniu nr VII/1/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz dla logopedy, psychologa 
i pedagoga. 

§ 4.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2018 r.
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Uzasadnienie

W związku ze zmianą ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela, która wejdzie w życie dnia
1 września 2018 r. i polega na zmianie dotychczasowego brzmienia art. 42 Karty nauczyciela normującego czas
pracy, poprzez wprowadzenie ust. 5c, ujętego dotychczas w §1 uchwały nr VII/1/2009 Rady Miejskiej
w Bieruniu z dnia 30 lipca 2009 r. oraz nowego brzmienia ust. 7 pkt 3, konieczne jest znowelizowanie
obowiązującego w gminie Bieruń prawa miejscowego, tj. uchwały nr VII/1/2009 Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 30 lipca 2009 r.

Mając na uwadze powyższe, proponuje się przyjęcie uchwały o treści przedstawionej w załączeniu. Treść
ta ograniczać się będzie zgodnie z dyspozycją art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty nauczyciela do wskazania pensum
nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3 art. 42 oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów
pedagogicznych, doradców zawodowych – w wymiarze 22 godzin.

W treści przedmiotowej uchwały przewidziano vacatio legis.

Id: 03F44951-6FC6-4E51-BD68-3C74BD034A79. Projekt Strona 1




