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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

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

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia pensum 

innym nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Kluczbork 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.) i art.42 ust.7 pkt 3b w związku z art.91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz.1762 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXVIII/377/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie 
udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 
powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalania pensum innym nauczycielom zatrudnionym w placówkach 
oświatowych Gminy Kluczbork §3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów 
specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych 
w wymiarze 22 godziny.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 września 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku 

 
 

Janusz Kędzia 
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Uzasadnienie 

Do kompetencji Rady Miejskiej  należy ustalenie zasad oraz rozmiaru zniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów oraz wicedyrektorów szkół, nauczycieli pełniących 
inne stanowisko kierownicze w szkole oraz nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie 
nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia pensum innym nauczycielom 
zatrudnionym w placówkach oświatowych. Zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2022r. o zmianie ustawy 
o systemie oświaty oraz niektórych ustaw  w art. 2  pkt 1 wprowadza się stanowisko  pedagoga specjalnego, 
dla którego wymiar godzin tygodniowo nie może przekroczać  22 godzin. 

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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