
Projekt

UCHWAŁA Nr ....................

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia .................... 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, 

zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
niektórych nauczycieli, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym 

oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony 
plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. 
Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 
r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887), art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 
162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 
1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 
230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 149, poz. 887) art.42 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 
1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674,Nr 170, poz. 1218 i Nr 
220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, 
Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, 
Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706 i z 2011r  Nr 149, 
poz.887) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

W uchwale Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 października 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru 
obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zasad zaliczania do wymiaru godzin 
poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego 
(Dz.Urz.Woj.Doln. Nr 216 poz. 4137 i 4163) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 w Tabeli określającej tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono 
stanowisko kierownicze w kolumnie Lp. wiersz 18 otrzymuje brzmienie: 

„

 
18. Kierownik świetlicy szkolnej w szkole specjalnej , 

liczącej 
 

 a) do 30 wychowanków 18 
 b) od 31 do 80 wychowanków 14 

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: FB35AB86-0EBA-4DA0-9BA7-75C026EE2B24. Projekt Strona 1



 c) od 81 do 120 wychowanków 12 
 d) ponad 120 wychowanków 10 

”;

2) w § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„1.Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub 
opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z dziećmi, młodzieżą i słuchaczami szkół dla dorosłych: 

1) pedagogom i psychologom  – 24 godziny, 

2) nauczycielom rehabilitantom - 22 godziny, 

3) nauczycielom przedszkoli prowadzącym zajęcia w grupach mieszanych, obejmujących zarówno dzieci 
6 letnie jak i dzieci innych grup wiekowych – 22 godziny, 

4) nauczycielom szkół kształcących w systemie zaocznym, zatrudnionym w pełnym wymiarze -648 godzin 
rocznie, 

5) doradcom zawodowym prowadzącym zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – 27 
godzin, 

6) nauczycielom MCK prowadzącym zajęcia systemem innym niż pracownianym – 25 godzin, 

7) logopedom - 22 godziny, 

8) nauczycielom konsultantom zatrudnionym w placówce doskonalenia zawodowego – 30 godzin, 

9) nauczycielom reedukatorom , socjoterapeutom i terapeutom – 25 godzin. 

Z zastrzeżeniem pkt 4, dla określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć w/w 
nauczycieli specjalistów, przez godzinę  rozumie się 60 minut.". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.”.
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Uzasadnienie

Art.42. ust.7 ustawy z dnia 27 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela nakłada na organ prowadzący obowiązek 
określenia m.in.: 

- zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska 
kierownicze, 

- tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela. 

Zmiana dotychczasowej uchwały nr XLVI/388/09 z dnia 26 października 2009r. dotyczy głównie czasu 
pracy specjalistów w tym m.in. psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, 
rehabilitantów, terapeutów i socjoterapeutów. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustalony dla 
wymienionych specjalistów ulega zwiększeniu od 2 do 4 godzin. Zwiększenie liczby godzin ich pracy 
umożliwi większą niż dotychczas dostępność do świadczonych przez nich usług, zarówno dla dzieci 
i młodzieży,  jak i rodziców oraz wpłynie na wzrost efektywności realizowanych przez nich zadań.  
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach oświatowych zmieniło dotychczasowe 
zasady pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez szkoły, zobowiązując dyrektorów szkół oraz 
szkoły  do realizacji wielu nowych zadań. 

Należy dodać, że większość prowadzonych przez wymienionych specjalistów zadań, stanowią zadania 
realizowane indywidualne z dzieckiem oraz zajęcia z niewielką liczbą uczniów. Ta grupa nauczycieli - 
w odróżnieniu do nauczycieli realizujących podstawę programową z obowiązkowych zajęć edukacyjnych - 
nie jest zobowiązana do przygotowania i sprawdzania prac uczniów oraz przeprowadzania zajęć 
przygotowujących uczniów do egzaminów, konkursów itp. 

Projekt uchwały określa także tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin kierownika świetlicy szkolnej 
w szkole specjalnej. 
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