
UCHWAŁA NR XXXVIII/288/2022 
RADY GMINY GAĆ 

z dnia 29 września 2022 r. 

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

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych  przez  Gminę Gać 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2022.559) 
art. 42 ust. 7 pkt 3 lit b oraz art. 91d pkt 1  ustawy z dnia 26 stycznia    1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U 
z 2021 r. poz. 1762) po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli   uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Ustala się z dniem 1 września 2022r., tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, 
pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych 
zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Gać w wymiarze 22 godzin 
tygodniowo. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr  VIII /63/2019 Rady Gminy Gać  z dnia 30 maja 2019r. w sprawie określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga zatrudnionego w szkołach podstawowych dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Gać. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gać. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Lesław Stańko 
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UZASADNIENIE 

Art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. poz. 1116) wprowadził nowe brzmienie art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b w ustawie z 
dnia 26 stycznia1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762). Zgodnie z nowym 
brzmieniem tego artykułu 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 stosunku do dotychczas obowiązującego brzmienia tego artykułu dodano 
wyrazy „pedagogów specjalnych”. Przepis ten wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. 
Uchwałą Nr VIII/63/2019 Rady Gminy Gać  z dnia 30 maja  2019 r. określono tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pedagoga .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 pedagogów, 
pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców 
zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach  psychologiczno-
pedagogicznych, określić, jak w projekcie uchwały. 
Projekt uchwały podlega zaopiniowaniu przez związki zawodowe. 
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