RADA POWIATU
w Nidzicy
u I. Traug u tta 23
13-100 Nidzica

UCHWAŁA NR XL/255/2022
RADY POWIATU W NIDZICY
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz.U. z 2022 poz. 528), art. 42 ust.7 pkt 3 lit. b , w związku z art. 91 d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co
następuje:

§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów,
logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Nidzicki wynosi - 20 godzin.
§ 2. Traci moc uchwała nr XXXIII/! 95/2017 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

rzej Bróździński
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Uzasadnienie

Ustawa z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
z 2022 poz. 1116), wprowadza szereg zmian dla szkół i przedszkoli.
Od 1 września 2022 r. wprowadza się obowiązek zatrudnienia w przedszkolach, szkołach
i placówkach, innych niż specjalne,
nauczycieli na stanowisku pedagoga specjalnego.
Obowiązkiem pedagoga specjalnego będzie wsparcie pozostałych nauczycieli prowadzących zajęcia
z dziećmi i uczniami w sposób uwzględniający zróżnicowanie ich potrzeb, a także realizacja
specjalistycznych zajęć bezpośrednio z uczniami.
Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b Karty Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym od 27 maja 2022 r.,
organ prowadzący szkołę lub placówkę określa tygodniowy 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.
Obecnie obowiązująca uchwała nr XXXIII/! 95/2017 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 31 sierpnia 2017 r.
nie uwzględnia
wszystkich specjalistów, w tym stanowiska pedagoga specjalnego i terapeuty
pedagogicznego.
Oznacza to, że należy podjąć nową uchwałę w sprawie wysokości pensum ww. specjalistów.
Uchwała
podlega
zaopiniowaniu
przez
związki
zawodowe
zrzeszające
nauczycieli.
Zgodnie żart. 19 Ustawa z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 854),
organizacja związkowa, reprezentatywna w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, ma prawo
opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych.

W związku tym organy samorządu terytorialnego mają obowiązek kierowania projektów aktów prawnych
do odpowiednich władz statutowych związków.

Opracowała. Jolanta Tymińska
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