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UCHWAŁA NR XLV/311/22 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 28 lipca 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/267/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia  15 marca 2018 r., 
zmienionej Uchwałą nr XII/77/19 z dnia 05 września 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć dydaktycznych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej  oraz zasady zaliczania do 

wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.  z 2022 r. 
poz. 528), 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.) oraz  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) Rada Powiatu Opolskiego 
uchwala, co następuje: 

§ 1 W uchwale nr XXXVII/267/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 15 marca 2018 r., zmienionej uchwałą nr 
XII/77/19 z dnia 5 września 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, nauczycieli 
prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć 
w formie zaocznej, w tabeli, o której mowa w § 1 ust. 1 dodaje się L.p. 7 o treści: 

L.p. Stanowisko Obowiązkowy tygodniowy wymiar 
godzin 

7.  Pedagog specjalny 22 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

§ 3 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 września 2022 r. 
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Uzasadnienie 

do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/267/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia  
15 marca 2018 r., zmienionej Uchwałą nr XII/77/19 z dnia 05 września 2019 r. w sprawie ustalenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie 
zaocznej  oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej. 

W związku z art.42 ust.7 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1762 z późn. zm.) organ prowadzący określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 
dla: 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. 

Uchwałą nr XXXVII/267/18  z dnia 15 marca 2018 r., zmienionej Uchwałą nr XII/77/19 z dnia 05 września 
2019 r. Rada Powiatu Opolskiego określiła tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pedagogów, 
psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych oraz nauczycieli praktycznej 
nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. 

Nowelizacja ustawy z dnia 12 maja 2022 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1116) wprowadza zmiany w treści art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b ustawy Karta 
Nauczyciela. Przepis ten stanowi upoważnienie organów prowadzących do ustalenia wymiaru pensum 
nauczycieli - specjalistów niewymienionych w tabeli zawartej w ust. 3 ww. przepisu Karty Nauczyciela. Organ 
prowadzący ustala wymiar pensum dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, 
doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno - 
pedagogicznych, w tym, że wymiar ten nie może przekraczać 22 godzin. Nowe brzemienne tej regulacji 
rozszerza katalog tych specjalistów o pedagogów specjalnych. 

W związku z powyższym proponuje się, by tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pedagogów 
specjalnych określić, jak w projekcie uchwały. 

Stosownie do treści art. 19 ust 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tj. Dz.U. z 2019 r., 
poz. 263 z późn. zm.) projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez reprezentatywne 
związki zawodowe, tj. Związek Nauczycielstwa Polskiego - Zarząd Okręgu Opolskiego, Zarząd Oddziału 
Związku Nauczycielstwa Polskiego - Opole oraz przez Komisję Zakładową Międzyzakładowej Organizacji 
Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne. 

Naczelnik Wydziału Edukacji 
 i Spraw Społecznych 

 
Stanisława  Brzozowska 

Przewodniczący Zarządu Powiatu 
 

Henryk Lakwa 

 

Id: 2EE17FBB-117D-42F4-B470-E4C1E8A99D99. Projekt Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Uzasadnienie



