
UCHWAŁA NR 406/2022 
RADY GMINY PRZEMĘT 

z dnia 18 lipca 2022 r. 

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

w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Przemęt. 

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 w zw. z 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 (Dz. U. z 2022r. poz. 1116) Rada Gminy Przemęt uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, 
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach 
i szkołach prowadzonych przez Gminę Przemęt w wymiarze 22 godzin tygodniowo. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr LI/338/18 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 marca 2018r. w sprawie określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów,  logopedów, terapeutów  
pedagogicznych i doradców zawodowych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Przemęt. 

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 września 2022 r. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Przemęt 

 
 

Elżbieta Wita 

 

Id: EEB55914-A7F5-4E89-B8EE-03273F374CD7. Podpisany Strona 1



 
Uzasadnienie 

do uchwały Nr 406/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, 
terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Przemęt. 

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 LI/338/18 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 marca 
2018r. 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. 

Ponadto na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia  23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022r. 
poz. 854) pismem nr OP.4481.2.2022 z dnia 05.07.2022r. przekazano projekt uchwały do zaopiniowania do 
Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Przemęcie, który w dniu 10.07.2022 r.(data wpływu 
11.07.2022r.) poinformował, iż pozytywnie opiniuje projekt uchwały. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne. 
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