
UCHWAŁA NR 252/XLIV/2022 
RADY GMINY OPATÓW 

z dnia 29 września 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr 85/XXIV/2012 Rady Gminy w Opatowie z  dnia 25 kwietnia 2012 r. w  
sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru zajęć szkolnych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obniżki określone dla 

stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze, godzin pedagogów, logopedów, psychologów i doradców 
zawodowych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559. ze zm.), w zw. z art. 42 ust. 7 pkt 3 i art. 91d pkt 1 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 ze zm.) Rada Gminy Opatów 
uchwala: 

§ 1. Zmienić uchwałę Nr 85/XXIV/2012 Rady Gminy w Opatowie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad 
udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, 
którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 
szkolnych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obniżki określone dla stanowisk o różnym 
tygodniowym wymiarze, godzin pedagogów, logopedów, psychologów i doradców zawodowych w ten sposób, iż § 
3. tej uchwały otrzymuje brzmienie: „Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, 
zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Opatów: 

1) pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców 
zawodowych – wynosi 22 godziny; 

2) innych nauczycieli specjalistów niewymienionych w art. 42 ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela: oligofrenopedagogów, surdopedagogów, tyflopedagogów– wynosi 22 godziny. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego i ma zastosowanie do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin osób w niej wymienionych 
ustalanego od dnia 1 września 2022 r. 

 

   

Przewodniczacy Rady Gminy 
Opatów 

 
 

Mirosław Szewczuk 
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UZASADNIENIE 

      Zgodnie z normą art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. a i b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 

2021 r., poz. 1762 ze zm.) organ prowadzący szkołę lub placówkę określa tygodniowy obowiązkowy wymiar 

godzin zajęć: 

a) nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3, nauczycieli szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, 

nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb 

społecznych, nauczycieli kształcenia na odległość, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady 

zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, 

b) pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców 

zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, z tym 

że wymiar ten nie może przekraczać 22 godzin, 

Uchwalone zmiany podyktowane są dostosowaniem regulacji wewnętrznych do aktualnych 

przepisów oświatowych, w tym  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r., poz. 

1762), ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. poz. 1116), a także wydanych na podstawie tych przepisów rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki.  

Z powyższych względów podjęcie niniejszej uchwały było uzasadnione. Projekt uchwały został 

skonsultowany z organizacjami związkowymi działającymi na terenie Gminy Opatów. 
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