
UCHWAŁA NR XXXIV/293/2022 
RADY GMINY STANISŁAWÓW 

z dnia 1 września 2022 r. 

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

w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Stanisławów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 559 ze zm.) oraz 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. z 2021 r. poz. 1762 ze  zm.)  Rada Gminy Stanisławów uchwala co następuje: 

§ 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, 
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Stanisławów, w wymiarze 22 godzin dla każdego z wymienionych 
stanowisk. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVII/299/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców 
zawodowych zatrudnionych w Szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Stanisławów. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Waldemar Zbytek 
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UZASADNIENIE 

  
 

Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1116) znowelizowała także ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.). Nowelizacja ta wprowadziła nowe stanowisko 
nauczycielskie - pedagog specjalny oraz określiła standardy zatrudnienia nauczycieli pedagogów, 
pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców 
zawodowych. Zgodnie z zapisami art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta  Nauczyciela  „Organ 
prowadzący szkołę lub placówkę określa (…)  tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 
pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, 
doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-
pedagogicznych, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 22 godzin."  W naszej gminie 
obowiązuje obecnie uchwała Nr XXXVII/299/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. która określa wymiar zajęć 
wyżej wymienionych specjalistów oprócz pedagoga specjalnego. Proponuje się ustalić dla wszystkich 
wymienionych wyżej stanowisk tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć w ilości 22 godzin. 
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