
UCHWAŁA NR XLI/265/2022 
RADY GMINY ZAWONIA 

z dnia 11 sierpnia 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/282/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, doradców 
zawodowych, terapeutów pedagogicznych oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy 

z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla 
nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze 

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 ze zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b w związku art. 91d pkt 1 ustawy z dnia z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XLVI/282/2018 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, 
doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla 
nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w § 1 dodaje się w tabeli pkt 7 w brzmieniu: 

7. Pedagog specjalny 22 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia. 

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

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Zawonia 

 
 

Grażyna Ogrodowicz-Nitka 
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UZASADNIENIE 

Art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. poz. 1116) wprowadził nowe brzmienie art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.). Zgodnie z nowym 
brzmieniem tego artykułu organ prowadzący szkołę lub placówkę określa tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin zajęć także dla pedagogów specjalnych z tym, że wymiar ten nie 
może przekraczać 22 godzin. Przepis ten wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. W związku z 
tym przedłożony projekt zmiany uchwały nr XLVI/282/2018 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 
marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych oraz 
nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 
oraz określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono 
stanowisko kierownicze uwzględnia powyższą zmianę i określa tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć w wymiarze 22 godzin.  
Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U.z 2022 
r. poz. 854) projekt uchwały został przedłożony związkom zawodowy do zaopiniowania.   
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