
UCHWAŁA NR XL/437/22 
RADY MIASTA PORĘBA 

z dnia 29 sierpnia 2022 r. 

w sprawie zmiany Uchwały NR XIV/154/19 Rady Miasta Poręba z dnia 23 grudnia 2019r.w sprawie 
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, 

terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych 
w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli przedszkoli i innych placówek 

przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze oraz nauczycieli 
praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych 

w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Poręba 

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

Rada Miasta Poręba 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienić Uchwałę Nr XIV/154/19  z dnia 23 grudnia 2019r w sprawie zmiany Uchwały NR 
XIV/154/19 Rady Miasta Poręba z dnia 23 grudnia 2019r.w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć pedagogów ,psychologów, logopedów ,terapeutów pedagogicznych, doradców 
zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, 
nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie 
i dzieci młodsze oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych 
kursach zawodowych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Poręba w ten sposób, że § 
1 otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla: pedagogów, pedagogów 
specjalnych ,psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych 
w wymiarze 22 godzin tygodniowo ,dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych 
pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, w wymiarze 25 godzin 
tygodniowo oraz dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na 
kwalifikacyjnych kursach zawodowych w wymiarze 20 godzin tygodniowo”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba. 

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

 

   

Przewodnicząca Rady Miasta 
Poręba 

 
 

Elżbieta Kołodziej 
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Uzasadnienie 

W związku z art.42 ust.7 pkt 3 lit.b ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.Karta Nauczyciela ( t.j.Dz.U z 2021r, 
poz 1762 z poźn. zm) organ prowadzący określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla : 
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. 

Uchwałą Nr XIV/154/19 Rady Miasta Poręba z dnia 23 grudnia określono tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin zajęć dla wymienionych specjalistów , za wyjątkiem pedagogów specjalnych. 

Zgodnie z obowiązującym od 27 maja 2022r. brzmieniem art.42 ust.7 pkt 3 lit.b Karty Nauczyciela, organ 
ustala pensum także dla pedagogów specjalnych. Mając na uwadze stan prawny, niniejsza uchwała 
doprecyzowuje w/w zagadnienie, a podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne. 
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