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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia .................... 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko 

kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli 

realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.), art. 42 ust. 7 pkt 3 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189, z późn. zm.), w związku z art. 76 pkt 22 lit d ustawy 
z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) Rada 
Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/164/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w spawie 
zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub 
zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych 
w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, 
pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, zmienianej uchwałami Rady Miejskiej 
w Namysłowie: Nr 189/VII/16 z dnia 19 maja 2016 r., Nr 256/VII/16 z dnia 26 września 2016 r. 
i Nr 634/VII/17 z dnia 24 lutego 2017 r. i Nr 660/VII/17 z dnia 18 maja 2017 r., wprowadza się 
następujące zmiany: w § 3, w tabeli zmieniają się pozycje o l.p. od 1 do 4, które przyjmują brzmienie:

L.p. Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 
zajęć

1 Pedagog w przedszkolu, szkole lub zespole 22
2 Logopeda w przedszkolu, szkole lub zespole 22
3 Psycholog w przedszkolu, szkole lub zespole 22
4 Doradca zawodowy w szkole lub zespole 22

oraz po pozycji oznaczonej l.p .6 dodaje się nową pozycję o l.p.7 w brzmieniu:
7 Terapeuta pedagogiczny 22

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2018 r.

 
Przewodniczący Rady

Sylwester Zabielny
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Uzasadnienie

Zmiana uchwały wynika z zapisu ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych, który z dniem 1 września 2018 r. wprowadza zmianę do ustawy Karta Nauczyciela
polegającą na dookreśleniu, że tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów,
psychologów, terapeutów pedagogicznych , doradców zawodowych nie może przekraczać 22 godziny.

Dotychczas tę grupę nauczycieli, na mocy uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie obowiązywał
25 godzinny tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć.

Projektodawca: Burmistrz
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