Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA BIAŁYSTOK
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad
zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 ze zm.1)) oraz 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 2019 r. poz. 2215) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych
w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), nauczycieli
prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość, pedagogów, psychologów,
logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych
w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, nauczycieli praktycznej
nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz zasady zaliczania do
wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Miasto Białystok.
§ 2. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli, o których mowa w § 1, za
wyjątkiem nauczycieli wskazanych w § 3, zgodnie z tabelą:
Lp.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Stanowisko
Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi
i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim
Wychowawcy grup wychowawczych w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym
Psychologowie, pedagodzy, logopedzi, terapeuci pedagogiczni, doradcy zawodowi,
nauczyciele orientacji przestrzennej i nauczyciele usprawnienia widzenia,
a także inni specjaliści prowadzący zajęcia specjalistyczne w przedszkolach,
szkołach i placówkach, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach
psychologiczno-pedagogicznych
Nauczyciele konsultanci
Nauczyciele przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach pracujący z
grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, jeżeli liczba dzieci 6-letnich
wynosi co najmniej połowę stanu liczebnego grupy
Nauczyciele przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach pracujący z
grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, jeżeli liczba dzieci
młodszych niż 6-letnie wynosi więcej niż połowa stanu liczebnego grupy
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na
kwalifikacyjnych kursach zawodowych

Tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin
18
24

22
35
22
25
20

§ 3. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin
prowadzących kształcenie na odległość, a także nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej wynosi
18 godzin, z wyjątkiem nauczycieli praktycznej nauki zawodu, dla których wynosi on 20 godzin.
2. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej zalicza
się:
1) godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń, zajęć praktycznych i konwersatoriów;
2) faktycznie zrealizowane godziny przeznaczone na:
1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 oraz 1815.
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a) poprawianie i ocenianie pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych, przy czym poprawienie trzech prac
traktowane jest jak przeprowadzenie jednej godziny zajęć;
b) przeprowadzanie egzaminów ustnych, przy czym przeegzaminowanie trzech osób traktowane jest jak
przeprowadzenie jednej godziny zajęć;
c) nadzorowanie pisemnych egzaminów semestralnych ustalonych przez dyrektora szkoły.
3. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli kształcenia na odległość zalicza się: wykłady,
konsultacje, ćwiczenia, przygotowanie testów sprawdzających poziom wiedzy i umiejętności oraz innych
materiałów edukacyjnych zamieszczanych na platformie e-learningowej.
4. Do celów obliczenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, przez godzinę konsultacji i ćwiczeń należy
rozumieć jednostkę 45 minut, a przez godzinę pozostałych zajęć - 60 minut.
5. Rozliczenie czasu trwania zajęć nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin w kształceniu
zaocznym oraz w kształceniu na odległość następuje w każdym semestrze.
§ 4. Traci moc uchwała Nr LVII/762/2002 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 8 października 2002 r.
w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do
wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość, zmieniona
uchwałą Nr XIV/131/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 czerwca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Podl.
Nr 163 poz. 1591) oraz uchwałą Nr XIV/218/19 Rady Miasta Białystok z dnia 23 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj.
Podl. z 2019 r. poz. 4720).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2020 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Łukasz Prokorym
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Uzasadnienie
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie
gminnym
(Dz. U.
z 2019 r.
poz. 506 ze
zm.)
oraz
art. 42 ust. 7 pkt 3
w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze
zm.).
Ustawa
Karta
Nauczyciela
w art. 42 ust. 7 pkt 3 zobowiązuje
organ
prowadzący
szkoły
i placówki oświatowe do określenia w drodze uchwały tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących
kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli prowadzących kształcenie na odległość, pedagogów, psychologów,
logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych
w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, a także nauczycieli
praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, a także zasady
zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.
Wskazany powyżej obszar uregulowany jest aktualnie w uchwale Nr LVII/762/2002 Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 8 października 2002 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych
nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie
kształcenia na odległość, zmienionej uchwałą Nr XIV/131/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 czerwca
2007 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 163 poz. 1591) oraz uchwałą Nr XIV/218/19 Rady Miasta Białystok z dnia
23 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4720).
W porównaniu do uregulowań obecnie obowiązujących niniejszy projekt uchwały aktualizuje zapisy do
obowiązującego stanu prawnego i faktycznego, w tym uwzględnia fakt, iż na mocy art. 204 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697), z dniem wejścia
w życie tej ustawy, tj. z dniem 1 stycznia 2012 r., uchylono przepis Karty Nauczyciela, zgodnie z którym ustawę tę
stosowało się także do wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych przed dniem
1 stycznia 2004 r. w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
W niniejszym projekcie uchwały zaproponowano wyższy od obecnie obowiązującego tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych,
z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ustalając go na poziomie
22 godzin, tym samym zapis ten mieści się w granicach zakreślonych ustawą Karta Nauczyciela.
Należy zauważyć, że w wielu gminach ustalono obowiązkowy wymiar godzin zajęć ww. nauczycieli na takim
właśnie poziomie. Uzasadnieniem takiego rozwiązania są coraz to większe potrzeby uczniów w zakresie pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, nałożone przez ustawodawcę na jednostki oświatowe obowiązki w tym zakresie,
polegające na zapewnieniu całego wachlarza form pomocy uczniom, przy jednoczesnym braku zapewnienia
dodatkowych środków finansowych na ich realizację. Należy również zauważyć, iż na terenie wielu organów
prowadzących już od dawna obowiązywał nawet wyższy niż 22 godziny tygodniowo obowiązkowy wymiar godzin
nauczycieli specjalistów. Aktualnie 22 godziny tygodniowo to limit godzin ustalony ustawą Karta Nauczyciela.
Ponadto w projekcie uchwały zaproponowano podwyższenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
nauczyciela konsultanta z 18 do 35 godzin. W tym przypadku również należy wskazać, iż wymiar obecnie
obowiązujący - 18 godzin jest znacznie niższy niż obowiązujące na terenie innych organów prowadzących.
Ponadto zaproponowano zróżnicowanie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze,
uzależnione od liczby dzieci 6-letnich w grupie. Jeśli wynosi ona co najmniej połowę stanu liczebnego grupyproponuje się wymiar godzin 22, jeżeli zaś liczba dzieci młodszych, niż 6 lat wynosi więcej, niż połowa stanu
liczebnego grupy - proponuje się wymiar 25 godzin.
W związku z założeniem przez Miasto Białystok ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, zaproponowano
obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli wychowawców grup wychowawczych w ośrodku, w wymiarze
24 godzin. Stanowi to dostosowanie do aktualnego stanu faktycznego i jest uzasadnione z uwagi na fakt, iż ustawa
Karta Nauczyciela przewiduje taki wymiar godzin także dla nauczycieli wychowawców grup wychowawczych
w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym, którzy wykonują podobną pracę.
Z uwagi na brak w obecnym stanie prawnym pojęcia "system pracowniany", wynikający ze wprowadzonej ustawą
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z dnia
21 listopada
2008 r.
o zmianie
ustawy
Karta
Nauczyciela
(Dz.U.
z 2009 r. Nr 1, poz.1) zrezygnowano z dotychczasowego zapisu określającego wymiar pensum nauczycieli
pracujących w systemie pracownianym w placówce wychowania pozaszkolnego.
Mając na uwadze rozszerzenie oferty kształcenia ustawicznego o kształcenie na odległość, zaistniała potrzeba
określenia
obowiązkowego
wymiaru
godzin
nauczycieli w
kształceniu
na
odległość,
a także określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w tej formie kształcenia.
Projektowana uchwała nie powoduje skutku finansowego.
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