
UCHWAŁA NR LXIII/345/22 
RADY GMINY W BĘDZINIE 

z dnia 30 sierpnia 2022 r. 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela pedagoga, pedagoga 
specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz nauczycieli 
przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie 

i dzieci młodsze 

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, 583, 1005, 1079) w związku z art. 42 ust.7 pkt 3 lit. b i c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762; z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730) 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),Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych   w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Będzino, wskazanych w poniższej tabeli: 

L.p. Stanowisko Obowiązkowy tygodniowy wymiar 
zajęć 

1. Pedagog  22 godziny 
2. Pedagog specjalny 22 godziny 
3. Psycholog 22 godziny 
4. Logopeda 22 godziny 
5. Terapeuta pedagogiczny 22 godziny 
6.  Doradca zawodowy 22 godziny 

§ 2. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli przedszkoli  i innych placówek 
przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie  i dzieci młodsze na 25 godzin. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz dyrektorom szkół i przedszkoli. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2022 r. 

§ 5. Traci moc Uchwała nr VII/50/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego 
szkolnego, doradcy zawodowego oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących 
z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Będzinie 

 
 

Andrzej Nożykowski 
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Uzasadnienie 

Zgodnie delegacją zawartą w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b) i c) Karty Nauczyciela organ stanowiący JST ma 
obowiązek określić tygodniowy obowiązkowy wymiar 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,” 

oraz ,,nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi 
dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 25 godzin. 

Zmiany w Karcie nauczyciela wprowadzenie nowe stanowisko pracy – pedagoga specjalnego. W założeniu 
ma to być specjalista, który będzie odpowiednikiem nauczyciela szkoły specjalnej w szkole ogólnodostępnej. 

Wobec powyższego konieczna jest zmiana uchwały nr VII/50/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, 
terapeuty pedagogicznego szkolnego, doradcy zawodowego oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek 
przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. 
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