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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

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

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych 
nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu 

na odległość 

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 ze zm.1)) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.2)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXII/344/20 Rady Miasta Białystok z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru 
godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. 
poz. 1395) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych 
w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.), 
nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość, pedagogów, 
pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, 
z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  pracujących z grupami obejmującymi 
dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na 
kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć 
w formie zaocznej i w kształceniu na odległość w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto 
Białystok.”;; 

2) w § 2, w tabeli, w wierszu oznaczonym Lp. 3., w kolumnie: „Stanowisko”, po wyrazie: „pedagodzy”, dodaje 
się wyrazy: „pedagodzy specjalni,”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2022 r. 

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 1005, 1079 oraz 1561. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 935 oraz 1116. 
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Uzasadnienie 

Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91 d 
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.). 

Potrzeba wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXII/344/20 Rady Miasta Białystok z dnia 4 marca 2020 r. w 
sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad 
zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość (Dz. Urz. Woj. 
Podl. z 2020 r. poz. 1395) wynika z wprowadzonej zmiany do art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. Karta Nauczyciela oraz dodania art. 42d do ww. ustawy. Nowelizacja wprowadza począwszy od roku 
szkolnego 2022/2023 nowe stanowisko specjalisty – pedagoga specjalnego. Stanowisko to będzie funkcjonowało 
obok dotychczasowych tj. pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego oraz doradcy zawodowego.  

Zgodnie z dyspozycją art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b ustawy Karta Nauczyciela organ prowadzący szkoły i placówki 
oświatowe zobowiązany jest do określenia w drodze uchwały tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć specjalistów, w tym pedagoga specjalnego, z tym, że wymiar ten nie może przekraczać 22 godzin. Zgodnie z 
treścią aktualnie obowiązującej uchwały tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć specjalistów w szkołach i 
placówkach prowadzonych przez Miasto Białystok wynosi 22 godziny, wobec powyższego proponuje się, by 
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagoga specjalnego również wynosił 22 godziny.    

Projektowana uchwała nie powoduje skutku finansowego. 
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