
Projekt 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ 

 

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

 

 

w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów 

specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców 

zawodowych zatrudnianych w szkołach i przedszkolu, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Izbica Kujawska. 

 

 

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, art. 

91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1762 z późn. zm.), Rada Miejska w Izbicy Kujawskiej uchwala, co następuje: 

 

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

pedagogów specjalnych,psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych           

i doradców zawodowych zatrudnianych w szkołach i przedszkolu, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Izbica Kujawska  zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Lp Stanowisko nauczyciela Tygodniowy wymiar godzin zajęć 

1 Pedagog 22 

2 Pedagog specjalny 22 

3 Psycholog 22 

4 Logopeda 22 

5 Terapeuta pedagogiczny 22 

6 Doradca zawodowy 22 

 

 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLI/274/18 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia    

26 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych               

i  terapeutów pedagogicznych oraz nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia  

o różnym wymiarze (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2018.2266). 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej. 

 

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

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą  od dnia    

1 września 2022 r. 

 

         BURMISTRZ 

         Marek Dorabiała 



UZASADNIENIE 

 

 

Zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin pedagogów, pedagogów specjalnych, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, 

zatrudnionych w szkołach i placówkach określa organ prowadzący daną szkołę czy 

placówkę. 

Przedkładany projekt uchwały uwzględnia zmianę wprowadzoną Ustawą z dnia 12 

maja 2022r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. 2022.1116), w tym Karty Nauczyciela. W nowym brzmieniu przepisów 

rozszerzono katalog nauczycieli specjalistów o pedagoga specjalnego. Wymiar 

czasu pracy dla tej grupy nauczycieli został ustalony na obecnie obowiązującym 

poziomie 22 godzin tygodniowo. 

Uchwała podlega konsultacji związków zawodowych zrzeszających nauczycieli. 


