
UCHWAŁA NR XXXIV/243/22 
RADY GMINY BARTNICZKA 

z dnia 20 września 2022 r. 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów oraz pedagoga, 
pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego i terapeuty pedagogicznego w szkołach 

i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Bartniczka . 

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 ze zm.1) ) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 lit.b w zw. z art. 91d pkt 1  ustawy z dnia z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1762 ze zm.2) ) oraz art.29 ustawy z dnia z dnia 12 maja 2022r. o zmianie 
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1116), Rada Gminy uchwala, co 
następuje:  

§ 1. Ustala się od dnia 1 września 2022 tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla poszczególnych 
stanowisk: 

L.p. Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 
1. Dyrektor przedszkola 8 
2. Dyrektor szkoły liczącej:  
 -do 8 oddziałów 8 
 -9 i więcej oddziałów 5 

3. Wicedyrektor szkoły 8 
4. Pedagog  22 
5 Pedagog specjalny 22 
6 Psycholog 22 
7. Logopeda 22 
8. Doradca zawodowy 22 
9. Terapeuta pedagogiczny 22 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXV/230/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie 
określenia tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć dla  dyrektorów oraz pedagoga szkolnego, 
psychologa, logopedy, doradcy zawodowego i terapeuty pedagogicznego w szkołach i placówkach dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Bartniczka (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2018r. poz. 4048). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Leszek Walczak 

 

 
1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079. 
2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 935, poz. 1116 i poz. 1700. 
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Uzasadnienie 

W związku z art.42 ust.7 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1762 z późn. zm.) organ prowadzący określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 
dla: 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. Uchwałą Nr XXXV/230/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia 
3 sierpnia 2018 r. określono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla wymienionych specjalistów, za 
wyjątkiem pedagogów specjalnych. Nowelizacją Karty Nauczyciela z dnia 27 maja 2022 r. wprowadzono 
obowiązek ustalenia pensum także dla pedagogów specjalnych. W związku z powyższym proponuje się, by 
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pedagogów specjalnych określić, jak w projekcie uchwały. 
Projekt uchwały podlega opinii związków zawodowych. 
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