
Projekt

z dnia  14 maja 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM

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

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, 
logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2017r. poz. 1875, zm. poz. 2232; z 2018r. poz. 130) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b, związku z art. 91d 
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r. poz. 1189, zm. poz.60, poz. 2203) 
i art. 76 pkt. 22 w związku z art. 147 pkt. 3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań 
oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz.2203) Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co następuje:

§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych i doradców zawodowych, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć w przedszkolach 
i szkołach prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski ustala się w wymiarze 22 godzin.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXII/166/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 kwietnia 
2012 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski, dla których 
nie ustalono obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć oraz zasad ustalania tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki 
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (Dz. Urz. Województwa 
Opolskiego z dnia 18 maja 2012r. poz. 729).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 

dnia 1 września 2018 r.
Sporządził:
Wydz. OK

Przedkłada:
Burmistrz Lewina Brzeskiego
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Uzasadnienie
Projekt uchwały dostosowuje zapisy obecnie obowiązującej uchwały ustalającej dla zatrudnionych

w placówkach prowadzonych przez Gminę Lewin Brzeski obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin
pedagogów, psychologów i logopedów (obecnie 26 godz. w tygodniu) oraz doradców zawodowych (obecnie
25 godzin w tygodniu) do zmienianych od 1 września 2018r. zapisów Karty Nauczyciela, które mówią, że
obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin w/w nauczycieli nie może przekraczać 22 godzin. Zmiana Karty
Nauczyciela została wprowadzona nową ustawą z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań
oświatowych.
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