
UCHWAŁA NR  …………………. 

RADY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO  

z dnia ………………………. 

 
 

zmieniająca uchwałę nr XLII/309/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad 

zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć prowadzonych w formie zaocznej 

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                 

( Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1762  zm. Dz. U. z 2022r. poz. 

935, poz. 1116, pa.1700 i poz. 1730 ) oraz  Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala,                             

co następuje: 

 

 

§ 1. W uchwale nr XLII/309/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych 

nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć prowadzonych                                  

w formie zaocznej, zmienia się w § 1 , który otrzymuje następujące brzmienie: 

„ § 1. Określa się następujący tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli 

szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

w następującej wysokości: 

 

Lp. Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin 

1 pedagog 22 

2 pedagog specjalny 22 

3 psycholog 22 

4 doradca zawodowy 22 

5 logopeda 22  

6 terapeuta pedagogiczny 22 

„ 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa  Opolskiego.   

 

 

 

Przewodniczący 

Rady Powiatu Namysłowskiego 

Andrzej Michta 



 

 

Uzasadnienie 

 

          Podjęcie uchwały w powyższym zakresie jest niezbędne ze względu na zmiany 

wprowadzone ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty  oraz 

niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1116). Do uchwały zostało dodane stanowisko 

pedagoga specjalnego z  obowiązkowym wymiarem 22 godzin tygodniowo. 

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe.   

 

 


