UCHWAŁA NR XX/172/2017
RADY MIASTA RADZIEJÓW
z dnia 28 czerwca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom,
którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku
realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizujących
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 446 ze zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948; z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 42 ust. 6 i 7 w związku
z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189), uchwala się,
co następuje:
§ 1. Zmienia się treść § 5 Uchwały
Nr
XXIII/152/2009 Rady Miasta Radziejów z
dnia
30 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym
powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli
niewymienionych
w art. 42 ust. 3 Karty
Nauczyciela
oraz
dla
nauczycieli
realizujących
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
(Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2009 roku Nr 84, poz. 1486 ze zm.: z 2011 roku Nr 213, poz. 1976 i Nr 300,
poz. 3281; z 2012 roku poz. 1411; z 2013 roku poz. 2615), który otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych
i wychowawczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami dla nauczycieli
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela:

Lp.:

Stanowisko

1.
2.
3.

Logopeda
Pedagog szkolny
Nauczyciel posiadający kwalifikacje
w zakresie pedagogiki specjalnej zatrudniony
w celu współorganizowania kształcenia uczniów
niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub
niepełnosprawności sprzężone

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego
wymiaru zajęć
20
26
30

”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radziejów.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko–Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Marek Pawlak

Id: 1F81EDE2-1B24-4E93-83F3-B212435D80F5. Podpisany

Strona 2

UZASADNIENIE
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 lipca 2015 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1113)
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
przewiduje zatrudnienie nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej
w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych w klasach ogólnodostępnych, do
których uczęszczają uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu
na autyzm, zespół Aspergera czy niepełnosprawności sprzężone.
Obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela, o którym mowa w §7 ust. 2 pkt 1 w/w rozporządzenia, określa
organ prowadzący szkołę w uchwale rady gminy na podstawie art. 42 ust. 7 w związku
z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)
Natomiast wymiar zatrudnienia nauczyciela ustala się według potrzeb danego ucznia, biorąc pod uwagę
zalecenia określone w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
Oświatowe związki zawodowe w przedstawionej opinii wnioskowały o ustalenie pensum na poziomie 25
godzin. Rada Miasta Radziejów, podejmując niniejszą uchwałę, nie podzieliła stanowiska organizacji
związkowych.
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