
Projekt 

UCHWAŁA NR 

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia                 2022 roku 

 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny  

w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek  

w obowiązku realizacji zajęć, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i kształcenia na odległość oraz 

zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w 

kształceniu na odległość,  a także określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

zajęć  nauczycieli szkół i placówek niewymienionych w ust. 3 art. 42 Karty Nauczyciela, 

pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców 

zawodowych 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. 

U. 2022 r. poz. 528 ze zm.), art. 42 ust. 7 i art. 91d pkt 1 ustawy  dnia 26 stycznia 1982r. 

Karta Nauczyciela (Dz. U. 2021 r. poz. 1762 ze zm.) Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala 

co następuje: 

 

§1. W uchwale Rady Powiatu Wągrowieckiego nr XLIV/342/2018 z dnia 27 czerwca 2018 

roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny  

w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek  

w obowiązku realizacji zajęć, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i kształcenia na odległość oraz 

zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w 

kształceniu na odległość,  a także określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 

nauczycieli szkół i placówek niewymienionych w ust. 3 art. 42 Karty Nauczyciela, 

pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych 

§ 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Określa się wymiar czasu pracy pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, 

terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach  

w pełnym wymiarze, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w wysokości 22 godzin tygodniowo.” 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego. 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

  

 

 

             Przewodnicząca 

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

 

 

_____________________________ 

            /Małgorzata Osuch/ 

 

 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia                 2022 roku 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny  

w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek  

w obowiązku realizacji zajęć, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i kształcenia na odległość oraz 

zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej  

i w kształceniu na odległość,  a także określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

zajęć  nauczycieli szkół i placówek niewymienionych w ust. 3 art. 42 Karty Nauczyciela, 

pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców 

zawodowych 

 

 Zgodnie z art. 42 ust. 7 w związku z art. 91d  pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela, organ prowadzący jest zobowiązany określić zasady rozliczania 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan 

zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; zasady udzielania i rozmiar 

obniżek, o których mowa w ust. 6, oraz przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć,  

o których mowa w ust. 3 Karty Nauczyciela, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 

nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli szkół, o których 

mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a Karty Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w 

formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycieli 

kształcenia na odległość, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do 

wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, a 

ponadto tygodniowy obowiązkowy 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. 

 Niniejsza uchwała uwzględnia zmiany, które obowiązują na mocy art. 2 ustawy z dnia 

12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

2022 r. poz. 1116). Ustalono standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów w szkołach 

wprowadzając minimalną liczbę godzin specjalistów, która będzie musiała być zapewniona w 

publicznych i niepublicznych szkołach. W związku z tym powyższa ustawa wprowadza 

konieczność zatrudnienia, poza pracującymi już specjalistami pedagogów specjalnych, dla 

których organ prowadzący określa tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć, z tym że 

wymiar ten nie może przekraczać 22 godzin. W dotychczasowej uchwale Rady Powiatu 

Wągrowieckiego nie uwzględniono określenia wymiaru czasu pracy pedagoga specjalnego. 

Uchwała podlega zaopiniowaniu przez związki zawodowe, oraz zostanie poddana 

konsultacjom z uprawnionymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego 

 i o wolontariacie w formie zamieszczenia projektu aktu prawa miejscowego w Biuletynie 

Informacji Publicznej (www.bip.wagrowiec.pl) w zakładce „Konsultacje aktów prawa 

miejscowego w terminie do dnia 23 czerwca 2022 r. do godziny 15.00. 

             Przewodnicząca 

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

 

http://www.bip.wagrowiec.pl/


                                                                                             /Małgorzata Osuch/ 


