
UCHWAŁA NR LXIV/508/2022 
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 26 sierpnia 2022 r. 

o zmianie uchwały nr LV/491/18 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 kwietnia 2018 r. 
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla  nauczycieli 

zatrudnionych na określonych stanowiskach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022, 
poz. 559 ze zm.) oraz art. 42 ust. 6 i 7 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karty 
Nauczyciela (Dz.U. z 2021, poz. 1762 ze zm.) a także  w związku z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. 
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz.1116) - Rada Miejska 
Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr LV/491/18 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych na określonych 
stanowiskach wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Określa się: 

1) zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których 
ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; 

2) zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole lub dla nauczycieli pełniącym 
obowiązki kierownicze w ich zastępstwie ; 

3) 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 2021, 
poz. 1762 z pózn. zm.) 

4) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, 
logopedów i terapeutów pedagogicznych.”; 

2) § 5 otrzymuje brzmienie:"§ 5. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla  
zatrudnionych w pełnym wymiarze pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, 
terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, a także nauczycieli niewymienionych 
w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, wg poniższej tabeli:" 

Lp Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin zajęć 

1 Pedagog 22 
2 Pedagog specjalny 22 
3 Psycholog 22 
4 Logopeda 22 
5 Terapeuta pedagogiczny 22 
6 Doradca zawodowy 22 
7 Nauczyciel przedszkola lub oddziału przedszkolnego prowadzący 

zajęcia w grupie różnowiekowej, w której większość stanowią dzieci 
6-letnie 

22 

8 Nauczyciel przedszkola lub oddziału przedszkolnego prowadzący 
zajęcia w grupie różnowiekowej, w której większość stanowią dzieci 
w wieku poniżej 6 lat 

25 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Artur Pokora 
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UZASADNIENIE 

 

W dotychczas obowiązującej uchwale Rada Miejska określiła w drodze uchwały: 
1) zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których 
ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; 
2) zasady udzielania i rozmiar obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w 
szkole lub dla nauczycieli pełniącym obowiązki kierownicze w ich zastępstwie; 
3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 
ustawy; 
4) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych  i doradców zawodowych. 

Zgodnie z obowiązującym od 27 maja 2022 r. brzmieniem art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b Karty 
Nauczyciela, określonym w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 maja 2022 r.  o zmianie ustawy o systemie 
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz.1116), organ prowadzący szkołę lub 
placówkę określa tygodniowy wymiar godzin zajęć również pedagogów specjalnych, którzy będą 
zatrudniani w jednostkach oświaty od 1 września 2022 r. 
Ponieważ obecnie obowiązująca uchwała nie uwzględnia stanowiska pedagoga specjalnego, zaistniała 
konieczność dostosowania jej zapisów do nowych regulacji prawnych.  
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https://www.portaloswiatowy.pl/projekty-aktow-prawnych-dla-oswiaty/jakie-zajecia-bedzie-prowadzil-pedagog-specjalny-w-ramach-swojego-pensum-21715.html
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