UCHWAŁA NR XVI/184/16
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY
z dnia 7 czerwca 2016 r.
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli wspomagających
zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzebnica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających
zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzebnica
w wymiarze 25 (słownie: dwadzieścia pięć) godzin.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom szkół oraz przedszkoli, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Trzebnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2016 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy
Mateusz Stanisz
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UZASADNIENIE
Stanowisko nauczyciela wspomagającego jest odrębną i specjalną kategorią
w zawodzie nauczyciela. Przepisy prawne regulujące status nauczyciela wspomagającego
zawarte zostały w rozporządzeniu 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 (Dz. U. poz. 1113). Nauczyciel wspomagający posiada kwalifikacje w zakresie
pedagogiki specjalnej jest zatrudniony w celu współorganizowania – poprzez wykonywanie
czynności opisanych w §3 pkt 1-4 ww. rozporządzenia - kształcenia uczniów
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem
społecznym. W świetle tych przepisów stanowisko nauczyciela wspomagającego nie jest
tożsame ze stanowiskiem nauczyciela edukacyjnego. Nie pełni on stanowiska samodzielnego,
a jedynie współorganizuje kształcenie wskazanej kategorii uczniów, tak by to nauczanie stało
się bardziej efektywne.
Dla nauczyciela wspomagającego nie są dostępne działania podejmowane przez
nauczycieli

edukacyjnych,

łączy on

w sobie funkcje nauczyciela edukacyjnego,

wychowawcy, psychologa, pedagoga, logopedy. Nauczyciel wspomagający jest zatem
przykładem nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin i do ustalania jego
pensum znajduje zastosowanie delegacja do wydania przez organ prowadzący przedszkole
lub szkołę aktu prawa miejscowego zawarta w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. - Karta Nauczyciela.
W związku z powyższym podjęcie ww. uchwały jest uzasadnione.
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