
PROJEKT 

 

UCHWAŁA Nr ……………/2022 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia .… września 2022 r. 

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych 

nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Żabia Wola 

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 2022 r. poz. 1116), uchwala się co następuje: 

§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami 

albo na ich rzecz, dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Żabia Wola w pełnym 

wymiarze zajęć, według następujących norm: 

 

Lp. Stanowisko  
Tygodniowy 

obowiązkowy wymiar 

1. 
Pedagog, pedagog specjalny, psycholog, logopeda, terapeuta 

pedagogiczny 
22 godziny 

2. Doradca zawodowy 22 godziny 

3. 

Nauczyciel przedszkoli i innych placówek przedszkolnych 

pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci 

młodsze 

25 godzin 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola. 

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 20/VII/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 marca 2019 r. 

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, dla niektórych 

nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Żabia Wola. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2022 r. 

 

 

 

 



 UZASADNIENIE 

Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela - dalej KN, obliguje 

do zatrudnienia specjalistów, których dotychczasowy zakres został uzupełniony o stanowisko 

pedagoga specjalnego. Ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw, dodano przepis art. 42d KN, ustalający standardy zatrudniania tej grupy nauczycieli. 

Dokonano również nowelizacji delegacji ustawowej dla organów stanowiących jednostek 

samorządu terytorialnego do określenia w drodze uchwały tygodniowego, obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, 

terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych. Zmiana polega na rozszerzeniu zakresu 

przedmiotowego delegacji ustawowej o pedagogów specjalnych.  

Wobec powyższego zasadne jest podjęcie powyższej uchwały. 

Projekt uchwały, zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach 

zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263) został przedstawiony związkom zawodowym, celem 

zaopiniowania.  

 

 


