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     WNIOSEK 

  

Dotychczasowy zapis art. 42 ust. 7 pkt. 3 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 

nakładał na organy prowadzące szkoły obowiązek określenie wymiaru zajęć nauczycieli pedagogów, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych. 

         Zmiana ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz.1762), w związku 

nowelizacją ustawą z dnia 12 maja 2022 r.  o zmianie ustawy  o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1116) wprowadziła  dodatkowo obowiązek ustanowienia stanowiska pedagoga 

specjalnego oraz określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć, który nie może 

przekroczyć 22 godzin. 

Wobec powyższego, organ prowadzący w drodze uchwały Rady Gminy  jest zobowiązany do 

określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć, który nie może przekroczyć 22 godzin. 

Zaproponowany w projekcie uchwały tygodniowy  wymiar godzin dla ww. nauczycieli  został określony na 

jednakowym poziomie tj. 22 godziny tygodniowo. 

Ponadto zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  - Karta Nauczyciela, organ 

prowadzący szkołę określa tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć 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. 

Proponuje się, aby tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami dzieci 6-letnich i dzieci młodszych 

pozostał na dotychczasowym poziomie i wynosił 22 godzin. 

W celu zachowania jednolitości i przejrzystości zapisów postanowiono o podjęciu uchwały określającej 

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, 

logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze. Tym samym traci 

moc dotychczas obowiązująca uchwała Nr XXXII.228.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 stycznia 

2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru  godzin zajęć pedagogów, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w 

przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice (Dziennik 

Urzędowy Województwa Opolskiego z 2018 r.  poz. 335), oraz uchwała Nr VII.29.2019 Rady Gminy 

Komprachcice z dnia  28 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru  

godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami 

obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2019 r.  

poz. 1240). 

Projekt uchwały został zaopiniowany przez organizacje związków zawodowych zrzeszających nauczycieli. 

 

         Wójt Gminy 

              Leonard Pietruszka 
W załączeniu: projekt uchwały 

 


