
Projekt 

UCHWAŁA NR XL/289/2022 

RADY GMINY BĄDKOWO 

z dnia 10 października 2022 roku 

 

 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, 

pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów 

pedagogicznych oraz nauczycieli przedszkola pracujących z grupami obejmującymi 

dzieci 6-letnie i dzieci młodsze 

 

Na podstawie art. 42 ust.7 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 

roku Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 ze zm.1), oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.2) 

Rada Gminy Bądkowo uchwala co następuje: 

 

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

wychowawczych i opiekuńczych dla stanowisk jak niżej:  

 

Stanowisko Tygodniowy wymiar godzin zajęć 

Pedagog 22 

Pedagog specjalny 22 

Psycholog 22 

Logopeda 22 

Doradca zawodowy 22 

Terapeuta pedagogiczny 22 

Nauczyciel przedszkola pracujący z grupami 

obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci 

młodsze 

22 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bądkowo. 

 

§ 3. Traci moc Uchwała nr XXXII/190/2018 Rady Gminy Bądkowo z dnia 16 października 

2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, 

psychologa, logopedy i doradcy zawodowego. 

 

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

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

 

 

 

 

 
1 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 935, poz. 1116,  poz. 1700 i poz. 1730. 
2 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079. 



 

 

 

     Uzasadnienie 

 

Ustawą z dnia z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022r., poz. 1116) zmieniony został art. 42 ust. 7 Karty 

Nauczyciela w zakresie określenia obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących 

obowiązki pedagogów, pedagogów specjalnych, terapeutów pedagogicznych, logopedów, 

doradców zawodowych i psychologów. Pensum pedagoga specjalnego, podobnie jak  

w przypadku pozostałych specjalistów, o których mowa w art. 42d ustawy z 26 stycznia 1982 

r. Karta Nauczyciela, określa organ prowadzący. Pensum to nie może być jednak wyższe niż 

22 godziny tygodniowo. Nowe przepisy zaczęły obowiązywać od 1.09.2022r.  W związku  

z tym, należało uchwalić przepisy obowiązujące w tym zakresie na terenie gminy Bądkowo. 

Uchwała została również zaopiniowana przez związki zawodowe. Wobec powyższego 

uzasadnione było podjęcie niniejszej uchwały.  

 


