Projekt
z dnia 27 lutego 2019 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PIĄTNICA
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych
w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru
obniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Piątnica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) art. 42 ust. 6 i 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245) w związku z art. 6 pkt 14 lit. d oraz art. 170 ustawy z dnia
22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 i 2432) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r.
poz. 967 i 2245);
2) szkole - należy przez to rozumieć szkoły podstawowe, przedszkole i oddziały przedszkolne, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Piątnica;
3) nauczycielu - należy przez to rozumieć, także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego
zatrudnionego w szkole;
4) pensum - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich
rzecz.
§ 2. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, obniża się tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 ustawy
do liczby godzin określonych w tabeli:
lp.

1.

2.

stanowisko

liczba oddziałów w szkole

liczba godzin pensum

4-6 oddziałów

6 godzin

7-8 oddziałów

5 godzin

9-11 oddziałów

4 godzin

12 i więcej oddziałów

zwolniony z obowiązku realizacji
godzin pensum

12 i więcej oddziałów

5 godzin

dyrektor

wicedyrektor

2. Pensum ustalone w ust.1 odnosi się również do nauczycieli, którym czasowo powierzono pełnienie
obowiązków dyrektora lub wicedyrektora szkoły, z tym że obowiązuje ono od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu powierzenia pełnienia obowiązków.
§ 3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli o których mowa
w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć ustala się do liczby godzin określonych
w tabeli:
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lp.

stanowisko

liczba godzin pensum

1.

pedagog

22 godzin

2.

psycholog

22 godzin

3.

logopeda

22 godzin

4.

doradca zawodowy

22 godziny

5.

terapeuta pedagogiczny

22 godziny

6.

nauczyciel przedszkola / oddziału przedszkolnego pracujący z grupami
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

24 godziny

§ 4. Traci moc:
1) uchwała Nr 220/XXXVIII/2018 Rady Gminy Piątnica z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia
tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycielom, którym powierzono
stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątnica (Dz. Urz. Woj.
Podlaskiego z 2018 r. poz. 1079);
2) uchwała Nr 249/XLIII/2018 Rady Gminy Piątnica z dnia 20 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycielom, którym
powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątnica
(Dz. U. Woj. Podlaskiego z 2018 r. poz. 3423).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątnica.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Weber
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2018 r. poz. 967 i 2245) dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne
stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie
nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy lub zwalnia się ich od
obowiązku realizacji zajęć.
Natomiast zgodnie z art. 91d pkt 1 Karty Nauczyciela, w przypadku szkół i placówek
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzącego
określone w art. 42 ust. 7 cytowanej ustawy wykonuje rada gminy. "W świetle przywołanych przepisów
zawierających uregulowania o charakterze kompetencyjnym, kompetencja do określenia zasad udzielania i
rozmiaru obniżek oraz zwolnień od obowiązku realizacji zajęć przez osoby pełniące funkcje kierownicze w
szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego została z woli ustawodawcy
przyznana radzie gminy, jako organowi prowadzącemu. Zatem tylko ten organ jest uprawniony ex lege do
działania w opisanym wyżej zakresie (...)".
Art. 42 ust. 7 stanowi również kompetencję dla organu stanowiącego do określenia w drodze
uchwały tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wskazanych ww. artykule. W
zakresie wskazanego przepisu, od 1.09.2019 r. będzie też nowy obszar wymagający uregulowania w drodze
uchwały, który został określony w art. 6 pkt 14 lit. d ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 i
2432). Powyższy przepis wskazuje organ stanowiący jako właściwy do określenia w drodze uchwały
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek
przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, z tym że wymiar ten
nie może przekraczać 25 godzin. Przepis ten wejdzie w życie z dniem 1 września 2019 r., jednakże z uwagi
na konieczność opracowania arkusza organizacji danej szkoły na rok szkolny 2019/2020, zasadnym jest
wcześniejsze podjęcie uchwały. Równocześnie należy wskazać, że termin wejścia w życie tejże uchwały
(będącej aktem prawa miejscowego i podlegającej opublikowaniu w wojewódzkim Dzienniku Urzędowym)
nie może być określony wcześniej aniżeli data wejścia w życie przedmiotowej zmiany – tj. dnia 1 września
2019 r.
Z uwagi na przedmiot regulacji (określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla
wskazanych w uchwale grup zawodowych) uchwałę tę należy zakwalifikować do aktów prawa dotyczącego
materii objętej zadaniami związków zawodowych. Tym samym projekt został poddany konsultacjom ze
związkami zawodowymi w trybie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 263).
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