
 
UCHWAŁA Nr LIX/296/2022 

RADY GMINY TCZÓW 

z dnia 29 sierpnia 2022 r. 
 

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

Na podstawie 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 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 
27 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach 

i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tczów, zgodnie z tabelą: 

Lp. Stanowisko  
Obowiązkowy tygodniowy 
wymiar godzin  

1. Pedagog 22 

2. Pedagog specjalny 22 

3. Psycholog 22 

4. Logopeda 22 

5. Terapeuta pedagogiczny 22 

6. Doradca zawodowy 22 

  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tczów. 
 
§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVIII/208/2018 Rady Gminy Tczów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 
Gminę Tczów. 
 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. 
 

 
 
 
 

 
Na oryginale podpisała 

Przewodnicząca Rady Gminy Tczów 
Katarzyna Gleguła 
 
 
 

 



UZASADNIENIE 
 

Projektowana uchwała określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, pedagogów 
specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych. 

Konieczność podjęcia uchwały jest związana z wprowadzeniem obowiązku zatrudniania – od dnia 1 września 
2022 r. – w przedszkolach, szkołach i zespołach przedszkoli i szkół niebędących specjalnymi, nauczycieli 
pedagogów specjalnych, wynikającego z przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. 
Obowiązek ten, został wprowadzony ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1116) i potrzebą określenia wymiaru zatrudnienia dla tej grupy 
nauczycieli, z zastrzeżeniem, że wymiar ten nie może przekraczać 22 godzin.  

Przedłożony projekt uchwały określa 22 godzinny wymiar zatrudnienia pedagogów specjalnych. 

Proponuje się, aby projektowana uchwała weszła w życie z dniem 1 września 2022 r. Jest to uzasadnione 
ważnym interesem publicznym, umożliwi bowiem podejmowanie czynności związanych z zatrudnieniem 
z dniem 1 września 2022 r. nauczycieli pedagogów specjalnych, co przyczyni się do zapewnienia 
odpowiedniego wsparcia w procesie kształcenia dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkoli i szkół. 

Projekt uchwały został zaopiniowany przez związki zawodowe.  
 
 
 

Na oryginale podpisała 
Przewodnicząca Rady Gminy Tczów 

Katarzyna Gleguła 
 

 


