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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
Uchwała Nr XLVIII/352/2022 

Rady Gminy Popielów 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr X/59/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie 
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych 

w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Popielów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), 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.), w związku z 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 Gminy 
Popielów uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. W uchwale Nr X/59/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Popielów w § 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje się 
pkt 6 o treści: 

„6) pedagoga specjalnego w wymiarze 22 godzin.”. 

2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2022 r. 

 

   

Wójt Gminy 
 
 

Sybilla Stelmach 
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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. 

Oznacza to konieczność podjęcia nowej uchwały w sprawie wysokości pensum ww. specjalistów. 
Obecnie obowiązujące przepisy prawa miejscowego nie uwzględniają bowiem stanowiska pedagoga 
specjalnego. 

W Gminie Popielów proponuje się ustalenie pensum pedagoga specjalnego w wymiarze obowiązującym 
określonym dla specjalistów uwzględnionych w uchwale w uchwale Nr X/59/2019 Rady Gminy Popielów 
z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Popielów 
tj. w wymiarze 22 godziny tygodniowo. 

Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie związków zawodowych. 

Wobec powyższego podjęcie przez uchwały należy uznać za uzasadnione oraz konieczne. 
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