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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY WĄSOSZ 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz dla nauczycieli 

zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wąsosz 

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, 1005, 1079), 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 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii związków zawodowych 
zrzeszających nauczycieli, uchwala się co następuje: 

§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia bezpośrednio 
z uczniami albo na ich rzecz, w pełnym wymiarze czasu pracy ustala się według norm: 

Lp.  Stanowisko Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego 
wymiaru zajęć  

1. pedagog 22 
2. psycholog 22 
3. logopeda 22 
4. terapeuta pedagogiczny  22 
5. doradca zawodowy  22 
6. pedagog specjalny 22 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąsosz. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/207/2018 Rady Gminy Wąsosz z dnia 16 kwietnia 2018 r.                         
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz dla nauczycieli zatrudnionych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Wąsosz (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 1944) 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Leszek Nieszała 
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UZASADNIENIE 

 

Konieczność wejścia w życie ww. uchwały od dnia 1 września br. wynika ze zmiany wprowadzonej w 

ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.), 

znowelizowanej ustawą z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1116) tj. obligatoryjnego obowiązku wprowadzenia do standardów zatrudnienia 

w jednostkach oświatowych stanowiska pedagoga specjalnego, począwszy od dnia 1 września 2022 r., a 

także ustalenia jego pensum.    

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 8AC42037-620A-4CB6-A739-02F459BAD037. Projekt Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4

	Uzasadnienie



