
UCHWAŁA NR 38/165/2019
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 31 lipca 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie  określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych 

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. 

Dz. U. z 2019 r., poz. 511), w związku z Uchwałą Nr III/29/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 

18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z Powiatową Radą 

Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r., poz. 8283)

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie  określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach 
i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, który stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego, o którym mowa 
w § 1 niniejszej uchwały.

2. Konsultacje projektu uchwały, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały przeprowadza się 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie powiatu 
i na rzecz mieszkańców powiatu.

3. Konsultacje przeprowadza się w formie:

1)pisemnego wyrażania opinii z wykorzystaniem formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały – kierowanymi na adres: Referat Edukacji Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Plac 
Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz;

2)elektronicznego wyrażenia opinii, z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik
  nr 2 do niniejszej uchwały – kierowanymi na adres: edukacja@powiatraciborski.pl.
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4. Termin przeprowadzenia konsultacji:

1)rozpoczęcie konsultacji 02.08.2019 r.,

2)zakończenie konsultacji 09.08.2019 r.

5. Osobą upoważnioną do kontaktu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest 
Danuta Miensopust Kierownik Referatu Edukacji Starostwa Powiatowego w Raciborzu:

- Racibórz, Plac Stefana Okrzei 4 pokój 103,

- tel: 32 45 97 305, fax: 32 41 58 736, e-mail: edukacja@powiatraciborski.pl.

§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Edukacji.

2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Wicestarosta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Radca Prawny

Michalina Staniszewska-
Niestrój

Starosta

Grzegorz Swoboda

Strona 2



UZASADNIENIE  

 

Zgodnie z § 5 uchwały Nr III/29/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2018 r.                    

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z Powiatową Radą 

Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,              

o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                    

i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl.  z 2018 r., poz. 8283) Zarząd Powiatu podejmuje decyzję 

o przeprowadzeniu konsultacji projektów aktów prawa miejscowego. 

W związku z powyższym przekazuje się do konsultacji projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego  w sprawie zmiany uchwały w sprawie  określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski. 

W tym stanie prawnym i faktycznym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione. 

 

 

Kierownik Referatu Edukacji       Starosta  

 

    Danuta Miensopust           Grzegorz Swoboda 
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Załącznik nr 1                                                                
do Uchwały Nr 38/165/2019                                                      
Zarządu Powiatu Raciborskiego                                                             
z dnia  31 lipca 2019 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie  określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach 

i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski

Na podstawie art. 4 ust. l pkt l, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. 
Dz.U. z 2019 r. poz. 511), art. 42 ust. 7 pkt 3, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.), art. 1 pkt 13) lit c) ustawy z dnia 13 czerwca 2019 roku o zmianie 
ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz.1287)

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale  Nr XLIV/397/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 sierpnia 2018r. w sprawie  
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, 
logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Raciborski, § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1.Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli 
zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, ustala się wg następujących norm:

Lp. Stanowisko-typ (rodzaj) szkoły Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych

1. Pedagog we wszystkich typach szkół 22

2. Psycholog we wszystkich typach szkół 22

3. Logopeda we wszystkich typach szkół 22

4. Doradca zawodowy we wszystkich typach szkół, 
prowadzący zajęcia związane

22

5. Terapeuta pedagogiczny 22

6. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu we 
wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych 
kursach zawodowych

20

7. Nauczyciel rewalidacji, tylko w przypadku gdy 
zajęcia te są jedynymi zajęciami prowadzonymi 

22
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przez nauczyciela

".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 1 września 2019 r. 
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Uzasadnienie

W związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie z dnia 13 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy -
Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287) organ prowadzący ma możliwość
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we
wszystkich typach szkół oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, z tym że wymiar ten nie może
przekraczać 20 godzin. Przepisy te wchodzą w życie z dniem 1 września 2019 r. Biorąc pod uwagę efektywność
kształcenia, jak i możliwość przekazania praktycznej wiedzy uczniom szkół powiatowych, ustala się
maksymalną wysokość pensum w wymiarze 20 godzin.

Ponadto Powiat Raciborski jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu,
w których realizowane są zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajęcia te, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć
prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni
psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów
pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1601) prowadzą terapeuci pedagogiczni, dla
których Powiat Raciborski również musi ustalić pensum. Ustala się zatem maksymalną wysokość pensum
w wymiarze 22 godzin, podobnie jak innych specjalistów typu: pedagog, psycholog, logopeda, doradca
zawodowy i terapeuta pedagogiczny.

Zachodzi również konieczność ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycielom rewalidacji tylko w przypadku, gdy zajęcia te są jedynymi zajęciami prowadzonymi przez
nauczyciela. Sytuacja dotyczy również Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. Ustala się zatem maksymalną
wysokość pensum na poziomie 22 godzin, podobnie jak innych specjalistów typu: pedagog, psycholog,
logopeda, doradca zawodowy i terapeuta pedagogiczny.

Zatem w tym stanie prawnym i faktycznym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.

Kierownik Referatu Edukacji

Danuta Miensopust

Starosta

Grzegorz Swoboda
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Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr 38/165/2019 

Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 31 lipca 2019 r. 

 

 

 

………………………………………………… 
(nazwa organizacji) 

 

………………………………………………… 
   (dane adresowe) 

 

 

 

 

 

Opinie do projektu Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie  

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, 

psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski 

 
Lp. Paragraf, ustęp, punkt 

proponowany do zmiany 

 

Proponowana zmiana  

Uzasadnienie 

proponowanej 

zmiany  

1.    

2.    

3.    

…    

…    

…    

…    

n*    

 
Opinie ogólne  

 

  

 

 

 

 

 

     ……………………………………………………………. 
             (imię i nazwisko osoby statutowo upoważnionej do reprezentacji organizacji) 

 

 
 

 

n* - liczba proponowanej kolejnej zmian 
 

 

 

Kierownik Referatu Edukacji       Starosta  

 

    Danuta Miensopust           Grzegorz Swoboda 
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