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zmicniajqca uchwalg nr XXXVIII/833/2018 Rady Mlasta Gliwicc z dnla 14 czcrwca 2018 r. w sprawic
tygodniowego obowiqzkowego wyminru godzin zajqé nauczyciell szkél niewymienionych

w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli szkél zaocznych, psychologdw, pedagogéw,
logopcddw, doradcdw znwodowych oraz tcrapeutdw pedagogicznych z wyjqtkicm nauczycieli

zatrudnionych w poradniach psychologlczno-pcdagoglcznych

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkl 3, w zw. z art. 91:1 pkt I ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Kart:-1 Nauczyciela
(t.j. Dz.U. 2202] r. poz. 17622 péin. zm.), na wniosek Prezydcnta Miasta, po uzyskaniu opinii zwiqzkéw
zawodowych zrzeszajqcych nauczycieli

Rada Miasta Gliwice
_ uchwala, co nastqpujc:

§ 1. Zmienié tytul uchwa¥y nr XXXVIII/833/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 czcrwca 2018 r., nadajqc
mu brzmienie: ,,w sprawie tygodniowego obowigzkowego wymiaru godzin zajgé nauczycieli szkéi
niewymienionych wart. 42 ust.3ustawy Karla Nauczyciela, nauczycieli szkél zaocznych, psychologéw,
pedagogéw, pedagogéw specjalnych, logopedéw, doradcéw zawodowych oraz terapcutéw pedagogicznych,
z wyjqtkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psycho]ogiczno-pedagogicznych”.

§2. Zmienié treéé § 1 uchwaly nr XXXVIII/833/2018 Rady Miasta Gliwice zdnia 14 czerwca 2018 r.,
nadajqc mu brzmicnie: ,,Ustala sic; tygodniowy obowiqzkowy wymiar godzin zajgé clydaktycznych,
wychowawczych iopiekuficzych, prowaclzonych bczpoérednio zuczniami lub wychowankami albo na ich
rzecz przcz nauczycieli zatrudnionych wpeinym wymiarze zajqé na stanowiskach: pedagoga, pedagoga
spccjalnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowcgo, terapeuty pedagogicznego, z wyjqtkiem nauczycicli
zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w wymiarze 22 godzin”.

§ 3. Wykonanie uchwa}y powierza siq Prezydentowi Miasta Gliwice.

§4.Uchwa%§1 wchodzi wzycie po uplywie 14dni od dnia oghszenia wDzienniku Urzqdowym
Wojewédztwa Slqskiego.
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Uzasadnicnic

Nowelizacja ustawy Karty Nauczyciela, wprowadzona ustawq zdnia 12 maja 2022 r. 0 zmianie ustawy
0 systemie oéwiaty oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1116), uzupeinia katalog specjalisléw
zatrudnionych w szkohach 0 nauczycieli — pedagogéw specjalnych. Organ prowadzqcy szkoly zostai
zobowiqzany do okreélenia tygodniowego obowiqzkowego wymiaru godzin pcdagoga specjalnego.

Niniejszy projekt uchwaiy zlnieniajqcej uchwzdg nr XXXVIII/333/2018 Rady Miasta Crliwice zdnia
14czerwca 20181‘. wsprawie tygodniowego obowiqzkowego wymiaru godzin zaj¢é nauczycicli szkél
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy — Karta Nauczyciela, nauczycieli szkél zaocznych, psychologéw,
pedagogéw. logopedéw, doradcéw zawodowych oraz terapcutéw pedagogicznych zwyjqlkiem nauczycieli
zatrudnionych W poraclniach psychulogiczno-pcdagogicznych ustala tygodniowy obowiqzkowy Wyrniar godzin
pedagoga specjalnego wwymiarze 22 godzin tygodniowo, analogicznie jak pozostalych specjalistéw
(pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego, tcrapeuty pedagogicznego).

Dodatkowo projekt dostosowuje tytu% uchwa}y do zmienionej treéci przepisu art. 42 ust. 7 pkl 3 lit. b
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela W brzmicniu nadanym ww. ustawq z dnia 12 maja 2022 r.
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