
UCHWAŁA NR XLII/377/2022 
RADY GMINY RUDNIK 

z dnia 17 sierpnia 2022 r. 

ws zmiany do Uchwały nr XVII/144/2020 z dnia 7 maja 2020 r. ws określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek 
tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko 
kierownicze, obowiązujących w przedszkolach i szkołach, dla których Gmina Rudnik jest organem 

prowadzącym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 
poz. 559) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b i c, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) 

Rada Gminy w Rudniku 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XVII/144/2020 z dnia 7 maja 2020 r. ws określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, 
obowiązujących w przedszkolach i szkołach, dla których Gmina Rudnik jest organem prowadzącym §1 
otrzymuje następujące brzmienie:"§ 1. Ustala się tygodniowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli 
nie wymienionych w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach 
przedszkolnych i szkołach prowadzonych przez Gminę Rudnik, zgodnie z poniższą tabelą: 

L.p. stanowisko tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin 

1. pedagog 22 
2. pedagog specjalny 20 
3. psycholog 20 
4. logopeda 22 
5. doradca zawodowy 22 
6. terapeuta pedagogiczny 22 
7. nauczyciel przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych, pracujący z grupami obejmującymi dzieci 
sześcioletnie i dzieci młodsze 

 
25 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Ireneusz Jaśkowski 
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Uzasadnienie 

Z dniem 01.09.2022 r. szkoły i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik, są 
zobowiązane do ustanowienia stanowiska pedagoga specjalnego na mocy ustawy z dnia z dnia 26 stycznia 
1982 r.- Karta Nauczyciela (t.j., Dz.U.2021, 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 Gminy, jest zobowiązany do określenia 
obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga specjalnego. 

Projekt uchwały zaopiniowały organizacje związków zawodowych: ZNP Oddział Międzygminny 
w Raciborzu i NSZZ Solidarność Międzyzakładowa Organizacja Pracowników Oświaty w Raciborzu 
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