
UCHWAŁA NR LVIII/512/2018
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli 
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. 
- Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1189 ze zm.) Rada Miejska w Drezdenku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych prowadzonych z uczniami, albo na ich rzecz, przez nauczycieli niewymienionych 
w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez gminę 
Drezdenko:

1) pedagog,  psycholog, logopeda – 20 godziny

2) doradca zawodowy – 20 godziny .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXII/273/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 stycznia 2005 r. 
w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust3 –Karty 
Nauczyciela.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 września 2018 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku

Adam Kołwzan
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UZASADNIENIE

W  związku ze zmianą ustawy Karta Nauczyciela dotyczącą tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3, t. j.  pedagogów, psychologów, logopedów,
terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, których wymiar  nie może przekraczać 22 godzin
/nowe brzmienie pkt 3 w ust. 7  w art. 42 wejdzie w życie z dn. 1.09.2018 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203)
 podjęcie uchwały jest uzasadnione. Uchwała Nr XXXII/273/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25
stycznia 2005 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w
art. 42 ust3 – karty Nauczyciela, która utraciła moc  określała 20 godzinny tygodniowy obowiązkowy
wymiar dla w/w nauczycieli.
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