
UCHWAŁA NR XLV/421/2022 
RADY GMINY SANTOK 

z dnia 13 lipca 2022 r. 

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Santok nr XLVIII/381/18 z dnia 6 września 2018r. w sprawie 
określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego 

wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów 
pedagogicznych, jak również nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022, 
poz. 559 ze zm.), art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela 
(Dz. U.  2021, poz. 1762 ze zm.), po uzyskaniu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/2018 Rady Gminy Santok z dnia 6 września 2018r. wprowadza się następujące 
zmiany: W § 1  po punkcie 5 dodaje się punkt 6 o następującym brzmieniu: 

„6) pedagodzy specjalni - 22 godziny.”. 

§ 2. W pozostałym zakresie Uchwała pozostaje bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 września 2022r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Renata Nowosad 
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Uzasadnienie 

Ustawą z dnia 12 maja 2022r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
2022, poz. 1116) dokonano zmian w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. 
W art. 42 w ust. 7 w pkt3 lit. b dodano nowe stanowisko "pedagoga specjalnego". Określenie wymiaru 
pensum dla tego etatu pozostawiono do wyłącznej kompetencji organu prowadzącego 
- z zastrzeżeniem, że wymiar ten nie może być wyższy niż 22 godziny tygodniowo. Realizacja obowiązku 
ustawowego uzasadnia konieczność podjęcia uchwały. Zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 1991 r. 
o związkach zawodowych dokument został zaopiniowany przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli. 
Ponieważ ustawa wprowadza obowiązek zatrudniania pedagogów specjalnych w szkołach i przedszkolach, 
to podjęcie niniejszej uchwały będzie niosło za sobą skutki finansowe związane ze zwiększeniem etatów. 
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