UCHWAŁA NR XXI/122/20
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 8 maja 2020 r.
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych nauczycielom niewymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz
pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w przedszkolach
i szkołach prowadzonych przez Gminę Poświętne
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j.
Dz.U. z 2019 poz, 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815; Dz. U. 2020, poz.1571) oraz art. 42 ust 7 pkt 3 oraz
art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2215) Rada Gminy
Poświętne uchwala co, następuje:
§ 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
nauczycielom niewymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz pedagoga, psychologa,
logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Poświętne zgodnie z poniższą tabelą:
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§ 2. Wykonanie uchwały powietrza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc Uchwała nr XIII/74/15 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 września 2015 r. w sprawie
ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego i logopedy jak również
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy, obowiązki określone dla stanowiska o różnym
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez
Gminę Poświętne ( Dz. Urz. Woj. Łódz. 2015.4050)
§ 4. Uchwalą wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłodzenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 września 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Wiechecki
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Uzasadnienie
Zgodnie z przepisem art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, organ
prowadzący określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami dla stanowisk zajmowanych
przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach/ przedszkolach, dla których nie określone pensum we
wspomnianej ustawie.
Projekt niniejszej Uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat
łączony, został przedstawiony związkom zawodowym zrzeszającym pracowników oświaty z prośbą
o wydanie opinii, co ma swoje uzasadnienie w ustawie o związkach zawodowych Z uwagi na fakt, iż wielu
nauczycieli posiada kwalifikacje do zajmowania różnych stanowisk podjęcie niniejszej uchwały jest
w pełni uzasadnione.
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