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z dnia  21 października 2022 r. 
 

 
UCHWAŁA NR XLV/.../2022 

RADY GMINY W OBRAZOWIE 

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

zmieniająca uchwałę Nr XLIII/271/2022 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 

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 t.j.) oraz art. 29 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy 
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1116), Rada Gminy w Obrazowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale  Nr XLIII/271/2022 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, wprowadza się następujące zmiany: 

1) §1 otrzymuje brzmienie: 

"§1Tygodniowy 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 na stanowiskach określonych w poniższej tabeli, od 
roku szkolnego 2022/2023 wynosi: 

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) §4 otrzymuje brzmienie: 

"§4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego." 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrazów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 
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UZASADNIENIE 

 
do uchwały NR ....................Rady Gminy W Obrazowie z dnia .................... 2022 r. zmieniającej 
uchwałę Rady Gminy w Obrazowie Nr XLIII/271/2022 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 związku z wystąpieniem wątpliwości organu nadzoru dotyczących określenia faktycznego 
terminu wejścia w życie uchwały Rady Gminy w Obrazowie Nr XLIII/271/2022 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, została dokonana zmiana treści paragrafu 
1 oraz 4, tak by data wejścia w życie powyższej uchwały była zgodne z art. 4 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 
1461). 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały uważa się za zasadne.    
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