
 UCHWAŁA Nr...../……/….. 

Rady Miejskiej w Brusach 

z dnia ……….……2022 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie rozmiaru i zasad udzielania 

zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze i wykonywanie innych 

zadań oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych 

w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

 

             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) oraz  art. 42  ust. 7 pkt 3 lit. b i c w związku  

z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762,  

Dz. U. z 2022 r., poz. 935, poz. 1116) 

 

Rada Miejska  

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr V/41/15 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 25.06.2015 r. w sprawie rozmiaru i zasad 

udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze i wykonywanie innych 

zadań oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 

ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela., wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 4 otrzymuje nowe brzmienie: 

 

„§ 4. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dla następujących nauczycieli, zatrudnionych 

w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Brusy wynosi: 

1) logopeda - 20 godzin; 

2) pedagog - 20 godzin; 

3) pedagog specjalny - 20 godzin; 

4) psycholog - 20 godzin; 

5) doradca zawodowy – 20 godziny; 

6) terapeuta pedagogiczny- 20 godzin; 

7) nauczyciel przedszkola i innych placówek przedszkolnych pracujący z grupami 

obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze - 22 godziny.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 września 2022 r. 

 

Przewodniczący Rady  

Zbigniew Łącki 

 

 

projekt 



Uzasadnienie: 

 

 

Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3  lit. b i c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1762, Dz. U. z 2022 r., poz. 935, poz. 1116)  organ prowadzący szkołę ustala 

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

prowadzonych przez nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, 

terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, oraz nauczycieli przedszkoli i innych 

placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. 

            Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw zmieniła brzmienie art. 42 w ust. 7 w pkt 3 lit. b  Karty Nauczyciela poprzez dodanie nowego 

stanowiska tj. „pedagoga specjalnego”, powodując tym samym konieczność dostosowania  

przedmiotowej uchwały do aktualnych przepisów. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe działające 

w oświacie. 

 


