
UCHWAŁA NR IX/69/2019
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę nr XXXIV/233/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie ustalenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli 

pełniących funkcje kierownicze, pedagoga, logopedy, psychologa, doradcy zawodowego oraz realizujących 
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 

wymiarze godzin 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506) oraz art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 poz. 967 z późn. 
zm.), Rada Miejska w Głuszycy uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXIV/233/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie 
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, pedagoga, logopedy, psychologa, doradcy zawodowego oraz 
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Tygodniowy wymiar zajęć dla nauczycieli 
zajmujących stanowisko pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego wynosi 22 godziny”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 
z mocą obowiązywania od dnia 1 września 2019 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głuszycy 

Grzegorz Milczarek
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 42 ust. 7b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę lub 
placówkę określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, 
terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 22 godzin (art. 42 ust. 7 pkt 
3 zmieniony przez art. 76 pkt 22 lit. d ustawy z dnia 27 października 2017 r. (Dz.U.2017.2203) zmieniającej nin. 
ustawę z dniem 1 września 2018r.) W związku z powyższym zachodzi konieczność uaktualnienia Uchwały nr 
XXXIV/233/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy. 
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