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UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA SZCZECIN 

z dnia .................... 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz zasad 

ich rozliczania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz.1005 i 1079), art. 12 pkt 11, art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528, poz. 583) oraz 
art. 30 ust. 6 i art. 42 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762, z 2022 r. poz. 935, poz. 1116) Rada Miasta Szczecin 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale nr XII/444/19 z dnia 26 listopada 2019r. Rady Miasta Szczecin 
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopolskiego z 2019r. poz. 7032) w § 4 w ust. 1 ustalającym tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta 
Nauczyciela,  wprowadza się następującą zmianę: 

1) lp. 3 otrzymuje brzmienie: 

3. Pedagodzy, pedagodzy specjalni, psycholodzy, 
logopedzi, terapeuci pedagogiczni, doradcy 
zawodowi, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w 
poradniach psychologiczno-pedagogicznych 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 roku. 
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UZASADNIENIE 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 , z 2022r. poz. 

935,  poz.1116) w art. 42 ust. 7 pkt 3b zobowiązuje organ prowadzący placówki oświatowe do 

określenia w drodze uchwały tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

szkół niewymienionych w art. 42, ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela. Kwestię pensum nauczycieli 

specjalistów regulowała dotychczas Uchwała nr XII/444/19 z dnia 26 listopada 2019 r. Rady 

Miasta Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopolskiego z 2019r. poz. 7032), w związku  

z wprowadzeniem ustawy z dnia 12 maja 2022r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2022r. poz. 1116)  katalog stanowisk nauczycieli poszerzono  

o pedagoga specjalnego. Zatem konieczne stało się dostosowanie  dotychczas funkcjonującej 

uchwały do obowiązujących przepisów prawa. Projekt uchwały, zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy  

z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854) został przedstawiony 

związkom zawodowym, celem zaopiniowania. 
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