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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia .................... 2022 r. 

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Świebodzicach w sprawie określenia zasad rozliczania 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć 

jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasady udzielania i rozmiaru obniżek 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko 

kierownicze w szkole oraz określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli 
szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3   ustawy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 
z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b i d, art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U.  z 2021 r., poz.1762 z późn. zm.), w związku z art. 29 ustawy z dnia 
12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 1116) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XLIII/246/09 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie 
określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 
których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasady udzielania 
i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 
powierzono stanowisko kierownicze w szkole oraz określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy  z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz.Urz. Woj. Doln. z 2009 r., poz. 1541 z późn. zm.), 

§ 10. otrzymuje brzmienie: 
"§ 10. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów. psychologów, 

logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki 
zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, w szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Świebodzice: 

Lp. Stanowisko Tygodniowa liczba godzin 
obowiązkowego wymiaru zajęć 

1 pedagog 22 
2 pedagog specjalny 22 
3 psycholog 22 
4 logopeda 22 
5 terapeuta pedagogiczny 22 
6 doradca zawodowy 22 
7 nauczyciel praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach 

szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych 
20 

" 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 



 

Uzasadnienie do Uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Świebodzicach 

z dnia .................... 2022 r. 

Zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1762) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin pedagogów, pedagogów specjalnych, 
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli 
praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, 
zatrudnionych w szkołach i placówkach określa organ prowadzący daną szkołę czy placówkę. 
Przedkładany projekt uchwały uwzględnia zmianę wprowadzoną ustawą z dnia 12 maja 2022 r. 
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 r., poz.1116), w tym 
Karty Nauczyciela. W nowym brzmieniu przepisów rozszerzono katalog nauczycieli specjalistów 
o pedagoga specjalnego. Wymiar czasu pracy dla tej grupy nauczycieli został ustalony na obecnie 
obowiązującym poziomie 22 godzin tygodniowo. Ponadto zachodzi konieczność wprowadzenia 
obowiązkowych godzin dydaktycznych dla nauczyciela praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół, 
w wymiarze 20 godzin tygodniowo. 

Uchwała została zaopiniowana pozytywnie przez związki zawodowe, o których mowa 
w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 854). 

Podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione. 
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