
UCHWAŁA NR LII.327.2022 
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ 

z dnia 26 sierpnia 2022 r. 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, pedagoga 
specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego i nauczyciela 

przedszkola pracującego z grupą obejmującą dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w szkołach, przedszkolach 
oraz w innych formach wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Golub-Dobrzyń 

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, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079), w związku z art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b i c oraz 
art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. 
poz. 935, poz. 1116, poz. 1700) 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) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych                             
lub opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz                   
przez pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedę, terapeutę pedagogicznego,  doradcę 
zawodowego i nauczyciela przedszkola pracującego z grupą obejmującą dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, 
zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, określa poniższa tabela: 

Lp. Stanowisko Tygodniowa liczba godzin 
obowiązkowego wymiaru zajęć 

1. Pedagog 22 
2. Pedagog specjalny 22 
3. Psycholog 22 
4. Logopeda 22 
5. Terapeuta pedagogiczny 22 
6. Doradca zawodowy 20 

7. 

Nauczyciele przedszkoli w grupach łączących dzieci 
sześcioletnie i młodsze w przypadku, gdy grupa dzieci 
sześcioletnich jest równa lub większa od grupy dzieci 
pięcioletnich 

22 

8. 
Nauczyciele przedszkoli w grupach łączących dzieci 
sześcioletnie i młodsze w przypadku, gdy grupa dzieci 
młodszych jest większa od grupy dzieci sześcioletnich 

25 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Golub-Dobrzyń. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr VI.39.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 16 kwietnia 2019 r.              
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, 
terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego  i nauczyciela przedszkola pracującego z grupą obejmującą 
dzieci 6- letnie i dzieci młodsze w szkołach, przedszkolach oraz w innych formach wychowania  
przedszkolnego  (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz.  2487). 

§ 4. Przepisy uchwały mają zastosowanie do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin od dnia 
1 września 2022 r. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Golub-Dobrzyń 

 
 

Artur Kaszyński 
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Uzasadnienie 

Do tej pory materię przedstawioną w projekcie regulowała Uchwała Nr VI.39.2019 Rady Gminy Golub-
Dobrzyń z dnia 16 kwietnia 2019 r. 

W związku ze zmianą wprowadzoną w art. 42 ust.7 pkt 3, lit. b Karty Nauczyciela poprzez art. 2  ustawy 
z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, która polega   
na dodaniu do grona specjalistów -  pedagoga specjalnego, począwszy od 1.09.2022 r.  

Rozszerzony katalog specjalistów zatrudnianych w szkołach podstawowych i przedszkolach, którym organ 
prowadzący ma obowiązek określić maksymalny tygodniowy wymiar godzin, powoduje konieczność podjęcia 
niniejszej uchwały. 

Maksymalny tygodniowy wymiar godzin dla nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b wynosi 
22 godziny, a dla nauczycieli wymienionych w art. 47 ust.7 pkt 3 lit. c wynosi 25 godzin. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Związki Zawodowe. 
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