Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY GASZOWICE
z dnia .................... 2022 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów
specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz
nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie
i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gaszowice
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r.
poz. 559 ze zm.) oraz art. 42 ust.7 pkt 3 lit.b i c oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.), po uzyskaniu opinii związków zawodowych oraz po
przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą Rady Gminy Gaszowice Nr OG-BR.0007.7.39.2015 z dnia
26 marca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Na wniosek Wójta Gminy Gaszowice
Rada Gminy Gaszowice
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych,
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze,
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gaszowice, zgodnie z poniższą tabelą:
Lp.

Stanowisko

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

pedagog
pedagog specjalny
psycholog
logopeda
terapeuta pedagogiczny
doradca zawodowy
nauczyciele przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych pracujący z grupami obejmujących
dzieci 6 letnie i dzieci młodsze

Tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin
22
22
22
22
22
22
22

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.
§ 3. Traci moc uchwała NR OG-BR.0007.45.277.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych, dla których Gmina Gaszowice jest organem prowadzącym.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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Uzasadnienie
W związku ze zmianą przepisów prawnych (art. 29 Ustawy z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022, poz. 1116) w art. 2 oraz w art. 29 wprowadzono zmiany
w art. 42 ust. 7 oraz dodano art. 42d ustawie Karta Nauczyciela-wprowadzono m.in. stanowisko pedagoga
specjalnego.
Zapis art. 42 d brzmi: "W przedszkolu niebędącym przedszkolem specjalnym, w szkole podstawowej, liceum
ogólnokształcącym, technikum i branżowej szkole I stopnia, niebędących szkołami specjalnymi, w szkole
artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego oraz
w zespole, w skład którego wchodzi to przedszkole lub ta szkoła, zatrudnia się nauczycieli pedagogów,
pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych".
Jednocześnie, biorąc pod uwagę zidentyfikowane potrzeby związane z podnoszeniem jakości kształcenia
w oddziałach zróżnicowanych pod względem potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i uczniów oraz
potrzeb w zakresie wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży, wskazano na konieczność uwzględnienia
etatów nauczycieli pedagogów specjalnych i nauczycieli psychologów w łącznej liczbie etatów ww. nauczycieli
specjalistów. W przypadku każdej z tych specjalności wymiar ten nie może być niższy niż 25% łącznej liczby
etatów nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów terapeutów pedagogicznych
i logopedów, jeżeli do przedszkola lub szkoły uczęszcza więcej niż 50 dzieci lub uczniów.
Przepis brzmi: "W przypadku przedszkola, szkoły lub zespołu, o których mowa w ust. 1, w których liczba
dzieci lub uczniów przekracza 50, liczba etatów nauczycieli:
1) pedagogów specjalnych nie może być niższa niż 25% łącznej liczby etatów nauczycieli, o której mowa
odpowiednio w ust. 3 pkt 1 lub 2;
2) psychologów nie może być niższa niż 25% łącznej liczby etatów nauczycieli, o której mowa
odpowiednio w ust. 3 pkt 1 lub 2."
Stąd zasadne jest uaktualnienie zapisów prawa miejscowego (Uchwały NR OG-BR.0007.45.277.2018 Rady
Gminy Gaszowice z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Gaszowice
jest organem prowadzącym).
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