UCHWAŁA NR XLVII/393/2018
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 16 maja 2018 r.
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o których mowa
w art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla
których organem prowadzącym jest Gmina Toszek
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz.1189 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii związków zawodowych na wniosek
Burmistrza Toszka
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin (pensum) dla:
1) pedagoga – 22 godziny,
2) logopedy – 22 godziny,
3) psychologa – 22 godziny,
4) doradcy zawodowego – 22 godziny,
5) nauczycieli przedszkoli prowadzących zajęcia w grupach mieszanych obejmujących zarówno dzieci
sześcioletnie jak i dzieci innych grup wiekowych – 22 godziny,
6) nauczyciela wspomagającego – 20 godzin.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 3. Traci moc § 2 Uchwały Nr XX/128/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,
zatrudnionych w szkołach i ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Toszek.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie 1 września 2018 r. po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Krzysztof Klonek
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UZASADNIENIE

W świetle art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela organ prowadzący jest uprawniony do
określenia w drodze uchwały tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na stanowiskach wymienionych w tym przepisie, m.in.
na stanowiskach pedagogów, logopedów i psychologów. Zaproponowany projekt uchwały został
przedstawiony związkom zawodowym zrzeszającym pracowników oświaty z prośbą o wydanie
opinii, co ma swoje uzasadnienie w ustawie o związkach zawodowych. Z uwagi na zmiany w
prawie oświatowym – Karta Nauczyciela – podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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