
Projekt 
Uchwała nr  //22 

Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia .. sierpnia 2022 r. 

 
w sprawie zmiany uchwały nr LII/644/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych  
z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego tygodniowego 
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
nauczycieli, którym powierzono stanowiska pedagogów, psychologów, 
logopedów, doradców zawodowych, realizujących obowiązki określone  
dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 
bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez 
nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - 
Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.), 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Ustrzyki Dolne 

 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559  
z późn. zm.), art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.) oraz 
art. 29 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 Miejska w Ustrzykach 
Dolnych uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Zmienia się § 1 uchwały nr LII/644/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia  
3 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru 
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym 
powierzono stanowiska pedagogów, psychologów, logopedów, doradców 
zawodowych, realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin bezpośrednio z uczniami lub 
wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 3 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1762 z późn. zm.), zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych 
przez Gminę Ustrzyki Dolne, nadając mu następujące brzmienie: 
 
„Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy  
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 
z późn. zm.), zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Ustrzyki Dolne, którym powierzono stanowiska pedagogów, pedagogów specjalnych, 
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, 
realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo 
na ich rzecz, według następującej normy: 
 



Lp. Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć 

1. Psycholog 20 

2. Pedagog  20 

3. Logopeda 20 

4. Doradca zawodowy 20 

5. Pedagog specjalny 22 

6. Terapeuta pedagogiczny 22 

 
Wszystkie godziny realizowane powyżej tak ustalonego tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru są godzinami ponadwymiarowymi”. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 
 

§ 3 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego i ma moc obowiązującą od 1 września 2022 roku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Uzasadnienie 
 

Zgodnie z obowiązującym od 27 maja 2022 r. brzmieniem art. 42 ust.7 pkt 3 
lit. b Karty Nauczyciela 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. 

Uchwała nr LII/644/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 sierpnia 
2018 r nie uwzględniała stanowiska pedagoga specjalnego oraz terapeuty 
pedagogicznego, w związku z czym należy wprowadzić niniejsze stanowiska oraz 
określić tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla pedagoga specjalnego  
i terapeuty pedagogicznego. W obecnej uchwale tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin dla ww. nauczycieli specjalistów wynosi 22 godziny.  
 


