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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU 

z dnia 14 lipca 2022 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/222/2018 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 29 maja 2018 r. 
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko 
kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom niewymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. Karta Nauczyciela 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz 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 ze zm.) Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XL/222/2018 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zasad 
udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
nauczycielom niewymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, § 
3 otrzymuje brzmienie: 

"§ 3 Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, 
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach lub 

przedszkolach ogólnodostępnych prowadzonych przez Gminę Międzylesie, zgodnie z poniższymi normami: 

L.p. Stanowisko  Tygodniowy 
wymiar zajęć 

1. Pedagog  22 
2. Pedagog specjalny 22 
3. Psycholog  22 
4. Logopeda  22 
5. Terapeuta pedagogiczny  22 
6. Doradca zawodowy  22 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2022 r. 

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

Z dniem 01.09.2022 r. szkoły i przedszkola ogólnodostępne, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Międzylesie, są zobowiązane do ustanowienia stanowiska pedagoga specjalnego na 

mocy ustawy z dnia z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (t.j., Dz.U. z 2021 r.  poz.1762), 

w związku z jej nowelizacją ustawą z dnia 12 maja 2022 r.  o zmianie ustawy o systemie oświaty 

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1116).   

Wobec powyższego, organ prowadzący w drodze uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu, jest 

zobowiązany do określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć, który nie może 

przekroczyć 22 godzin. 

Projekt uchwały zaopiniowali przedstawiciele organizacji związków zawodowych: Niezależny 

Samorządowy Związek Zawodowy "Solidarność", Forum Związków Zawodowych i Ogólnopolskie 

Porozumienie Związków Zawodowych. 
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