
UCHWAŁA Nr XXXVII/313/23 
RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO 

z dnia 6 marca 2023 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 
pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych 
zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kolonowskie 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2023 r. poz. 40), art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 
Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) Rada Miejska Kolonowskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W §1 uchwały Nr XXXIV/300/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. 
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, 
logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Kolonowskie (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 1458) dodaje się pkt 6 w 
brzmieniu: 

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego. 

§ 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. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Rafał Kupke 
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Uzasadnienie 

Art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1116) wprowadził nowe brzmienie art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b w ustawie z dnia 26 
stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.). Zgodnie z nowym brzmieniem 
tego artykułu organ prowadzący szkołę lub placówkę określa 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. W stosunku do dotychczas 
obowiązującego brzmienia tego artykułu dodano wyrazy „pedagogów specjalnych”. 

 Mając na uwadze powyższe przepisy, niniejszą uchwałą ustala się dla nowego stanowiska „pedagog 
specjalny” tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w wymiarze 22 godzin. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
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