
UCHWAŁA NR XLVII/271/2022 
RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO 

z dnia 28 czerwca 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/82/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 października 
2019 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku 
szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono 

stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Kępiński. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528) oraz art. 42 ust.7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz.1762; ze zm.) uchwala się, co 

następuje: 

§ 1. W załączniku nr 3 do uchwały Nr XIII/82/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 

29 października 2019 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach 

roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska 

kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Kępiński (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 9168) wprowadza się następujące zmiany: 

- w § 1 tabela otrzymuje brzmienie: 

 
Lp. 

 
Stanowisko 

Obowiązkowy 
tygodniowy 

wymiar godzin 
 
 1. 

 
 Pedagodzy, pedagodzy specjalni, psycholodzy, logopedzi 

 
20 

 
 2. 

 
 Doradcy zawodowi  

 
20 

 
3. 

 
 Terapeuci pedagogiczni 

 
20 

 
4. 

 
 Nauczyciele praktycznej nauki zawodu 

 
20 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 
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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XLVII/271/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 czerwca 2022 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/82/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 
29 października 2019 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny 
w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla 
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kępiński. 

Art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela nakłada na organ prowadzący szkoły i placówki 

oświatowe obowiązek określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku 

szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska 

kierownicze oraz tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć niektórych nauczycieli. 

Art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1116) zmienił brzmienie art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b poprzez 

dopisanie do nauczycieli, którym należy określić tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 

„pedagogów specjalnych”. Art. 2 pkt 2 cytowanej ustawy dodał po art. 42c ustawy Karta 

Nauczyciela art. 42d określający zasady zatrudniania nauczycieli wymienionych 

w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b. W związku z powyższym zachodzi konieczność określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć także dla pedagogów specjalnych, którzy 

będą zatrudnieni w szkołach od dnia 1 września 2022 r. 

Uchwała została skierowana do związków zawodowych zrzeszających nauczycieli w celu 

zaopiniowania. Do projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag. 
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