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UCHWALA NR

.

RADY MIASTA LUBARTÓW

w sprawie

określenia

zatrudnionych

z dnia

.

tygodniowego

obowiązkowego

wymiaru

godzin

nauczycieli

w pełnym wymiarze godzin w placówkach oświatowych prowadzonych

przez Miasto Lubartów, nie wymienionych wart. 42 ust. 3 Ustawy Karta Nauczyciela
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000) ,art. 42 ust.7 pkt.3 w związku z art.91 d pkt. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz.1189), art.76 pkt. 22 lit. d
ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań finansowych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2203)
Rada Miasta Lubartów uchwala, co następuje:
§ 1.

Ustala

niewymienionych

SIę tygodniowy

obowiązkowy

wymiar

w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela

godzin w szkołach prowadzonych

godzin

zatrudnionych

zajęć

dla nauczycieli

w pełnym wymiarze

przez Miasto Lubartów, według następujących

norm:

pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny - 20 godz.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubartów.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od
dnia 1 września 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Jacek Mikołaj Tomasiak

Uzasadnienie
do Uchwały nr
.
z dn
Tygodniowy
i opiekuńczych
rodzaju

obowiązkowy

nauczyciela

prowadzonych

przedmiotów)

wyrmar

godzin

2018 r.

dydaktycznych,

wychowawczych

określa art. 42 ustawy Karta Nauczyciela.

zajęć,

tzw.

tygodniowe

pensum

do 30 (nauczyciele bibliotekarze) godzin.

wynosi

W zależności od

od

18 (nauczyciele

Oprócz nauczycieli, dla których

pensum określono w art.42 ust. 3 Karty Nauczyciela w placówkach oświatowych zatrudnia
się

specjalistów

specjalistycznych.
nauczyciel

posiadających
Należą

odpowiednie

do nich pedagog,

wspomagający

oraz

kwalifikacje

psycholog,

nauczyciele

do

logopeda,

prowadzący

prowadzenia
doradca

zajęć

zawodowy,

zajęcia

rewalidacyjne

W/w nauczyciele tworzą grupę wsparcia psychologiczno - pedagogicznego

i wspomagania

i socjoterapeutyczne.

dla uczniów niepełnosprawnych

lub uczniów z dysfunkcjami. Prowadzone przez nich zajęcia

mają charakter indywidualnej pracy z uczniem lub niewielką grupą uczniów.
Przedłożony projekt uchwały weryfikuje i określa obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin
zajęć nauczycieli niewymienionych wart. 42 ust.3 Karty Nauczyciela.
Zgodnie z zapisem art. 76 pkt. 22 lit. d tygodniowy obowiązkowy wymiar
psychologów,

logopedów,

terapeutów pedagogicznych,

doradców zawodowych

pedagogów,
nie może

przekraczać 22 godzin. Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje organ stanowiący 1ST.
Projekt

uchwały

przekonsultowano

ze

związkami

zawodowymi,

które

pozytywnie

zaopiniowały proponowany wymiar etatów specjalistów.
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