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UCHWAŁA NR 45.359.2022 

RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH 

z dnia 20 października 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr 9.080.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 13 sierpnia 2019 r. 
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk 

nauczycieli 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.), Rada Miejska w Krzepicach uchwala: 

§ 1. W uchwale Nr 9.080.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli wprowadza się 
następującą zmianę: 

- W § 1 po pkt 5) dodaje się pkt 6) w brzmieniu: „6) pedagogów specjalnych – w wymiarze 22 godzin” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 
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Uzasadnienie 

Zmianą art. 42 ust. 7 pkt. 3 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela Ustawodawca 
wprowadził obowiązek ustalenia przez Organ prowadzący szkołę tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla 
pedagogów specjalnych. Obowiązujące do tej pory przepisy nie przewidywały takiego stanowiska. 

Uchwała ustala wymiar czasu pracy pedagogów specjalnych na 22 godziny tygodniowo. Taki sam wymiar 
na podstawie uchwały Nr 9.080.2019  z dnia 13 sierpnia 2019 r.  obowiązuje pedagogów, psychologów, 
logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych. Jest to maksymalny przewidziany 
w Karcie Nauczyciela wymiar. 

Przygotował 

Zbigniew Sosin 
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