Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLVI/843/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie
Górniczej z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku
szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono
stanowiska kierownicze, nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze i nauczycieli doradców metodycznych
oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych
w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych
przez gminę Dąbrowa Górnicza
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 446), art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z
2015 r., poz. 1445, z późn. zm.), art. 42 ust. 6 i 7 i art. 42a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 191, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239, z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwala:
§ 1. W Uchwale Nr XLVI/843/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 stycznia 2010 r.
w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których
ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek dla
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w
zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze i nauczycieli doradców metodycznych oraz
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty
Nauczyciela zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Dąbrowa
Górnicza (t.j. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 5959) wprowadzić zmiany polegające na:
1) nadaniu nowego brzmienia § 5:
„§ 5. Ustalić dla:
1) pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów i nauczycieli rewalidacji zatrudnionych
w przedszkolach, szkołach i placówkach 22–godzinny tygodniowy wymiar godzin zajęć,
2) doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach 25-godzinny tygodniowy wymiar godzin zajęć,
3) nauczycieli zatrudnionych w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego w przedszkolach
z oddziałami integracyjnymi pracujących z grupą dzieci 6-letnich 22-godzinny tygodniowy wymiar
godzin zajęć,
4) nauczycieli zatrudnionych w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego w przedszkolach
z oddziałami integracyjnymi pracujących z grupą dzieci innych niż 6-letnie 25-godzinny tygodniowy
wymiar godzin zajęć,
5) nauczycieli zatrudnionych w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego w szkołach
podstawowych z oddziałami integracyjnymi 18-godzinny tygodniowy wymiar godzin zajęć,
6) nauczycieli zatrudnionych w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych
w szkołach ogólnodostępnych 18-godzinny tygodniowy wymiar godzin zajęć,
7) nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej 18-godzinny tygodniowy wymiar godzin
zajęć”;
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2) nadaniu nowego brzmienia § 6:
„§ 6. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli prowadzących kształcenie w
formie zaocznej zalicza się godziny konsultacji zbiorowych realizowanych zgodnie ze szkolnym planem
nauczania, przy czym jedna godzina konsultacji jest równoważna jednej godzinie lekcyjnej”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i
z dniem 1 września 2016 r.

wchodzi w życie

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej
Agnieszka Pasternak
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Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLVI/843/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z
dnia 27 stycznia 2010 r.w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,
udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, nauczycieli,
którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska
kierownicze i nauczycieli doradców metodycznych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w
przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza
Uchwałą Nr XLVI/843/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 stycznia 2010 r., z późn. zm.
organ prowadzący określił pensum pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów, doradców zawodowych,
nauczycieli rewalidacji.
Ww. uchwała nie objęła nauczycieli zatrudnionych w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego w
przedszkolach z odziałami integracyjnymi i szkołach podstawowych z oddziałami integracyjnymi, ze względu
na obowiązujące w tym czasie orzecznictwo, zgodnie z którym organ prowadzący nie mógł określić pensum
nauczycieli „wspomagających”, gdyż ich pracę traktowano jako tożsamą z pracą nauczycieli przedmiotów
edukacyjnych. Jednakże w sprawie charakteru i celu pracy nauczyciela edukacyjnego i nauczyciela
współorganizującego kształcenie (wspomagajacego) w Wyroku IOSK 1300/13 z dnia 1.10.2013 r. stanowisko
zajął Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdzając, iż pensum nauczyciela „wspomagającego”
określa gmina. Naczelny Sąd Administracyjny doszedł do wniosku, że stanowiący podstawę do takiego
ustalenia art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela dotyczy także nauczycieli, których celem zatrudnienia jest
współorganizowanie kształcenia integracyjnego. Są to nauczyciele zatrudnieni dodatkowo i nazywani
nauczycielami „wspomagającymi”, gdyż taki jest charakter ich pracy. Praca nauczycieli „wspomagających”
będących specjalistami w zakresie pedagogiki specjalnej, nie może być utożsamiana z pracą nauczycieli zajęć
edukacyjnych, których pensum jest ustalone na podstawie danych z tabeli zawartej w art. 42 ust. 3 Karty
Nauczyciela. Ponadto Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że inny jest nie tylko charakter i rodzaj, lecz
także cel pracy nauczyciela edukacyjnego i nauczyciela „wspomagającego”. Ten drugi w ramach swojego
stosunku pracy wykonuje obowiązki określone dla różnych stanowisk (pedagog, psycholog, nauczyciel zajęć
edukacyjnych).
Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują również przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24
lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dlatego też
należy ustalić tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w celu
współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.
Ponadto zaszła konieczność ustalenia pensum nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz
zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej. Należało również usunąć zapis §
6 ww. uchwały, ponieważ od 1.01.2014 r., zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 332, z późn. zm.) w Placówce OpiekuńczoWychowawczej „Przystań” nie ma wychowawców zatrudnionych w oparciu o przepisy Karty Nauczyciela, w
związku z powyższym w § 6 w miejsce zapisu dotyczacego ww. wychowawców wprowadzono zapis dotyczący
zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.
Zachodzi zatem konieczność podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie.
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