
DRUK NR 809 

Projekt 

UCHWAŁA NR  

RADY MIASTA KONINA 

z dnia   2022 roku 

w sprawie zmiany Uchwały nr 731 Rady Miasta Konina z dnia  

6 czerwca 2018 roku w sprawie zasad określania tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów  

i innej kadry kierowniczej oraz określania tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół 

niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty nauczyciela prowadzonych 

bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528), art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. B w 

związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  – Karta Nauczyciela  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) oraz art. 29 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie 

ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 poz. 1116) – 

Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:  

§ 1.  

W rozdziale III TYGODNIOWY OBOWIĄZKOWY WYMIAR GODZIN ZAJĘĆ 

DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH DLA NAUCZYCIELI 

NIEWYMIENIONYCH W ART. 42 UST. 3 KARTY NAUCZYCIELA w § 3 dodaje się punkt 6  

w brzmieniu: 

6. Pedagog specjalny                                  -        22 godziny 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 roku i podlega ogłoszeniu  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

Tadeusz Wojdyński 
Opiniował radca prawny  

R. Szatkowski 



UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY NR  

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 

w sprawie zmiany Uchwały nr 731 Rady Miasta Konina z dnia  

6 czerwca 2018 roku w sprawie zasad określania tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla 

dyrektorów, wicedyrektorów i innej kadry kierowniczej oraz określania 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół 

niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty nauczyciela prowadzonych bezpośrednio 

z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz. 

Zgodnie z art. 42 ust.7 ustawy z dnia 16 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.  

z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe określa 

obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych i doradców zawodowych. W związku ze zmianą ww. ustawy w art. 42 

ust. 7 w pkt 3. lit. b dodano stanowisko pedagoga specjalnego z zastrzeżeniem,  

iż wymiar czasu pracy nie może przekroczyć 22 godzin. W związku z powyższym 

podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.   

 

Zastępca Prezydenta 

Miasta Konina 

/-/ Paweł Adamów 
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