
Uchwała Nr LII/423/2022 

Rady Gminy Ostróda 

z dnia 19 sierpnia 2022 r. 

w sprawie wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, 

terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zniżek dla osób pełniących stanowiska 

kierownicze w szkołach i przedszkolach 

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.  Karta Nauczyciela (Dz. U.  

z 2021 r., poz. 1762 z późn. zm.) w związku z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2002 r.  

o ogłoszaniu aktów normatywnych i niektórych innych  aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) po 

uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, Rada Gminy Ostróda uchwala,  

co następuje: 

§ 1. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, 
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych wynosi  
 22 godziny. 

2. Nauczycielowi pełniącemu stanowisko kierownicze w szkole lub przedszkolu,  ustala się rozmiar zniżki 
godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub 
opiekuńczych według następujących zasad: 

Lp. Stanowisko - typ szkoły Liczba oddziałów Tygodniowy wymiar zniżki godzin 

1.  
Dyrektor szkoły podstawowej od 8 i więcej 13 godz. 

2.  
Dyrektor przedszkola od 1 i więcej  18 godz. 

3.  
Dyrektor zespołu od 8 i więcej 14 godz. 

4. 
Wicedyrektor szkoły 

podstawowej,  
i zespołu 

od 12 i więcej  9 godz. 

5. Kierownik świetlicy szkolnej z 
dożywianiem od 12 i więcej   6 godz. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIX/311/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie 
wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców 
zawodowych oraz zniżek dla osób pełniących stanowiska kierownicze w szkołach 
i przedszkolach (Dz.Urz. Woj. War.-Maz. poz. 1949 ). 

  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda 
 
 

Janusz Sadowski 
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UZASADNIENIE 

W związku ze zmianą z dniem 1 września 2022 r. przepisu art. 42 ust. 7 pkt 3 lit b Karty 

Nauczyciela konieczne jest podjęcie nowej uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego uwzględniającej wprowadzone zmiany. Organ prowadzący szkołę określa zasady 

rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli. 

Nowelizacja przepisów ustawy z dn. 26. stycznia1982 r. Karta Nauczyciela, wymusza 

konieczność zatrudnienia specjalistów, których dotychczasowy zakres został uzupełniony  

o stanowisko pedagoga specjalnego. Ustawą z dn. 12 .maja 2022 r. o zmianie ustawy  

o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  dodano przepis art. 42d KN, ustalający 

standardy zatrudniania tej grupy nauczycieli. 

Ponadto, dokonano nowelizacji delegacji ustawowej dla organów stanowiących jednostek 

samorządu terytorialnego do określenia w drodze uchwały tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych i doradców zawodowych. Zmiana polega na rozszerzeniu zakresu 

przedmiotowego delegacji ustawowej o pedagogów specjalnych. 

W pozostałym zakresie, przepis nie uległ zmianie, w tym również w zakresie 

maksymalnego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, który nie może przekraczać 

22 godzin. 

Zapis art. 42 ust. 7 pkt 2 KN dotyczący zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla osób 

pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach został dostosowany  

do  funkcjonujących  oddziałów  w szkołach  i  przedszkolach prowadzonych przez Gminę 

Ostróda.  

 

Zgodnie z art. 19  ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, projekt uchwały 

został przedłożony do zaopiniowania związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli 

pracujących  w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Ostróda: Zarządowi Oddziału 

Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZZ 

„Solidarność” Pracowników Oświaty.   

W związku z podjęciem nowej uchwały należało wytracić moc uchwały 

Nr XXXIX/311/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wymiaru godzin 

zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych 

oraz zniżek dla osób pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach (Dz.Urz. Woj.  

War.-Maz. poz. 1949). 
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