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UCHWAŁA NR XLIII/.../2022 

RADY GMINY W OBRAZOWIE 

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

w sprawie określenia 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 z późn. zm), art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b i c i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r., poz. 1762 z późn. zm.) oraz art. 29 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie 
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1116); Rada Gminy 
w Obrazowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, 
prowadzonych przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć określa tabela: 

Lp. Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin zajęć 

1. Pedagog 22 
2. Pedagog specjalny 22 
3.  Psycholog 22 
4. Logopeda 22 
5. Terapeuta pedagogiczny 22 
6. Doradca zawodowy 22 
7. Nauczyciel oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 

prowadzący zajęcia w grupach mieszanych obejmujących dzieci 
6-letnie i młodsze 

22 

§ 2. Traci moc uchwała nr XXVIII/174/2021 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 29 kwietnia 2021 r.              
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych 
w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrazów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2022 r. 
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UZASADNIENIE 

do uchwały nr XLIII/.../2022 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 7 września 2022 r. w sprawie 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 
42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.  
 

W dniu 29 kwietnia 2021 r. Rada Gminy w Obrazowie podjęła uchwałę nr XXVIII/174/2021 w 
sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w 
art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, tj. pedagoga, psychologa, logopedy, 
doradcy zawodowego i nauczyciela oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzących zajęcia 
w grupach mieszanych obejmujących dzieci 6-letnie i młodsze, która była niezbędna do sporządzania 
arkuszy organizacyjnych dla gminnych placówek oświatowych oraz prawidłowego rozliczania czasu pracy 
zatrudnianych nauczycieli.   

Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, wymusza 
konieczność zatrudnienia specjalistów, których dotychczasowy zakres został uzupełniony o stanowisko 
pedagoga specjalnego. Ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw, dodano przepis art. 42d KN, ustalający standardy zatrudniania tej grupy nauczycieli. 

Ponadto, konsekwentnie, dokonano nowelizacji delegacji ustawowej dla organów stanowiących 
jednostek samorządu terytorialnego do określenia w drodze uchwały tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych i doradców zawodowych. Zmiana polega na rozszerzeniu zakresu przedmiotowego 
delegacji ustawowej o pedagogów specjalnych. 

Tym samym w pełni zasadne jest unieważnienie ww. uchwały i podjęcie nowej, zgodne ze 
stosownymi zapisami obowiązującej ustawy, która określi tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 
nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela. 
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