
 

 
    

     
    

  

   
    

   
      

 

 

     
 

PROJEKT 

Nr korespondencji SOD 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA GLIWICE 

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

zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/833/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych 

w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, psychologów, pedagogów, 
logopedów, doradców zawodowych oraz terapeutów pedagogicznych z wyjątkiem nauczycieli 

zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3, w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po uzyskaniu opinii związków 
zawodowych zrzeszających nauczycieli 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienić tytuł uchwały nr XXXVIII/833/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 czerwca 2018 r., nadając 
mu brzmienie: „w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół 
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, psychologów, 
pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów, doradców zawodowych oraz terapeutów pedagogicznych, 
z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych”. 

§ 2. Zmienić treść § 1 uchwały nr XXXVIII/833/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 czerwca 2018 r., 
nadając mu brzmienie: „Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich 
rzecz przez nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć na stanowiskach: pedagoga, pedagoga 
specjalnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego, terapeuty pedagogicznego, z wyjątkiem nauczycieli 
zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w wymiarze 22 godzin”. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

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

Nowelizacja ustawy Karty Nauczyciela, wprowadzona ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy 
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1116), uzupełnia katalog specjalistów 
zatrudnionych w szkołach o nauczycieli – pedagogów specjalnych. Organ prowadzący szkoły został 
zobowiązany do określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga specjalnego. 

Niniejszy projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVIII/833/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 
14 czerwca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół 
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, psychologów, 
pedagogów, logopedów, doradców zawodowych oraz terapeutów pedagogicznych z wyjątkiem nauczycieli 
zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych ustala tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 
pedagoga specjalnego w wymiarze 22 godzin tygodniowo, analogicznie jak pozostałych specjalistów 
(pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego, terapeuty pedagogicznego). 

Dodatkowo projekt dostosowuje tytuł uchwały do zmienionej treści przepisu art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w brzmieniu nadanym ww. ustawą z dnia 12 maja 2022 r. 
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