
UCHWAŁA NR XXXIX/238/2022 
RADY GMINY ZBÓJNO 

z dnia 10 sierpnia 2022 r. 

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, 
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych 

w szkołach prowadzonych przez Gminę Zbójno 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935 i 1116) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Od dnia 1 września 2022 r. tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć godzin pedagogów, pedagogów 
specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zbójno wynosi 22 godziny. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójno. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIV/277/18 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych oraz doradców zawodowych. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mieczysław Pankiewicz 
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Uzasadnienie 

do uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów 
specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych 

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zbójno 

1. Wyjaśnienie celu przyjęcia uchwały, w tym przedstawienie istniejącego stanu faktycznego 
w dziedzinie, która ma być unormowana oraz wykazanie różnic między dotychczasowym 
a projektowanym stanem prawnym: 

Nowelizacja ustawy z dnia 12 maja 2022 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1116) wprowadza zmiany w treści art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b ustawy Karta 
Nauczyciela. Przepis ten stanowi upoważnienie organów prowadzących do ustalenia wymiaru pensum 
nauczycieli - specjalistów niewymienionych w tabeli zawartej w ust. 3 ww. przepisu Karty Nauczyciela. 
Organ prowadzący ustala wymiar pensum dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach 
psychologiczno - pedagogicznych, z tym, że wymiar ten nie może przekraczać 22 godzin. Nowe brzemienne 
tej regulacji rozszerza katalog tych specjalistów o pedagogów specjalnych. 

W chwili obecnej na terenie Gminy Zbójno w przedmiotowym zakresie obowiązuje uchwała Nr 
XLIV/277/18 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych 
oraz doradców zawodowych, która to reguluje ww. kwestie. Określa ona tygodniowy obowiązkowy wymiar 
zajęć wychowawczych lub opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, dla 
nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć dla: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych i doradców zawodowych w wymiarze 22 godziny. Biorąc pod uwagę powyższe organ 
prowadzący ustalił również dla nauczyciela - pedagoga specjalnego - wymiar pensum 22 godziny 
tygodniowo. 

Ww. zmiany spowodowały konieczność dokonania zmian w aktach prawa miejscowego, które zaczną 
obowiązywać począwszy od roku szkolnego 2022/2023, polegające na zmianie wysokości wymiaru godzin 
dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców 
zawodowych zatrudnionych w szkołach.  

Jednocześnie zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji i Nauki, pedagodzy specjalni stanowić będą 
wsparcie dla pozostałych nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami w sposób uwzględniający 
zróżnicowanie potrzeb, a także realizować specjalistyczne zajęcia bezpośrednio z uczniami i udzielać porad 
i konsultacji rodzicom uczniów. 

Powyższa uchwała została skierowana do związków zawodowych zrzeszających nauczycieli celem 
wyrażenia opinii zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 poz. 854). 

Mając na uwadze stan prawy, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne. 

2. Charakterystyka przewidywanych skutków związanych z wejściem uchwały w życie, w tym 
w szczególności skutków finansowych: 

 Nie dotyczy. 

3. Omówienie wyników konsultacji społecznych bądź wydanych opinii i/lub dokonanych uzgodnień, 
jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa. 

 Z uwagi na przedmiot regulacji uchwała podlega zaopiniowaniu przez związki zawodowe, zgodnie 
z art. 19 ust.1 i 2 stawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854). 
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