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z dnia  8 czerwca 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY ORNONTOWICE 

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

w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym 
wymiarze godzin zajęć oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć dla dyrektora 

i wicedyrektorów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gminie Ornontowice oraz określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli obowiązującego w tym 

Zespole 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust.1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2022 r,. poz. 559, 583, 1005, 1079), art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 lit b ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762; z 2022 r., poz. 935, 1116), na wniosek Wójta Gminy, 
po zasięgnięciu opinii Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Ornontowicach uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XLI/350/18 Rady Gminy Ornontowice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia 
i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć oraz przyznania zwolnienia od 
obowiązku realizacji tych zajęć dla dyrektora i wicedyrektorów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gminie 
Ornontowice oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 
obowiązującego w tym Zespole (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2018 r., poz. 2428), § 2 otrzymuje nowe brzmienie: 

"§ 2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, 
logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych określa się w następującym wymiarze: 

Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 
Logopeda 22 godziny 
Psycholog 22 godziny 
Pedagog 22 godziny 
Pedagog specjalny 22 godziny 
Terapeuta pedagogiczny 22 godziny 
Doradca zawodowy 22 godziny 

" 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 września 2022 roku. 

   

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Henryk Nieużyła 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z obowiązującym od 27 maja 2022 r. brzmieniem art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b Ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762; z 2022 r., poz. 935, 1116), organ prowadzący szkołę 
lub placówkę określa tygodniowy wymiar godzin zajęć 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. 

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) zmienił brzmienie wyżej cytowanego przepisu, w którym to dodano 
stanowisko pedagoga specjalnego, dla którego organ prowadzący zobowiązany jest określić tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin zajęć. W oparciu o 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), przepis art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b 
w brzmieniu nadanym przedmiotową ustawą ma zastosowanie od roku szkolnego 2022/2023. 

W oparciu o powyższe, Rada Gminy w świetle obowiązujących od dnia 27 maja 2022 r.  przepisów prawa 
zobowiązana jest do określenia pensum pedagoga specjalnego, ponieważ obecnie obowiązujące przepisy 
dotyczące wysokości pensum specjalistów nie uwzględniały tegoż stanowiska. W związku z powyższym, 
niezbędna i uzasadniona jest zmiana niniejszej uchwały. 
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