PROJEKT NR 213

UCHWAŁA NR ….…/....../2019
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia…………...... 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/567/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 marca
2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, pedagogów,
psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane
z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu
decyzji edukacyjnych i zawodowych.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.,
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12
pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.
U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.), art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. c i d, w związku z art. 91d pkt 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 poz., 967 z późn. zm.),
na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Rada Miasta Nowego Sącza, uchwala, co
następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LIII/567/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 marca 2018 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów,
logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku
kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych
i zawodowych, dokonuje się następujących zmian:
1) publikator ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym, otrzymuje brzmienie:
„(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.)”,
2) publikator ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym, otrzymuje
brzmienie: „(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.)”,
3) publikator ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, otrzymuje brzmienie:
„(t.j. Dz. U. z 2018 poz. 967 z późn. zm.)”.
4) § 1 ust. 1 wiersze tabeli o liczbach porządkowych 3, 5, 6 i 7 otrzymują brzmienie:
3.

5.
6.

a) Nauczyciele przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych placówek przedszkolnych pracujący
z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze,
w których dzieci 6 –letnie stanowią więcej niż połowę grupy
b) Nauczyciele przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych placówek przedszkolnych pracujący
z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze,
w których dzieci 6 –letnie stanowią mniej niż połowę grupy
c) Nauczyciele przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych placówek przedszkolnych pracujący
z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze,
w których dzieci 6 –letnich jest taka sama ilość jak dzieci młodszych
w grupie
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu zatrudnieni w szkołach,
placówkach i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
Nauczyciele centrum kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia
w systemie pracownianym i laboratoryjnym.
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7.

Nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych zatrudnieni
w centrum kształcenia zawodowego realizujących zajęcia
z młodocianymi pracownikami.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia
1 września 2019 r.
Przewodnicząca Rady Miasta
(-) Iwona Mularczyk

Uzasadnienie
do projektu zmiany uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/567/2018 Rady Miasta
Nowego Sącza z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta
Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących
zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów
w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.
W związku z wejściem w życie z dniem 1 września 2019 r. regulacji prawnych zawartych
w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. c, d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U.
2018 poz. 967 z późn. zm.), zachodzi konieczność dostosowania zapisów uchwały do obecnie
obowiązujących regulacji prawnych w tym zakresie.

