
UCHWAŁA NR XLI/304/2022 
RADY GMINY ROZDRAŻEW 

z dnia 21 lipca 2022 r. 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów 
specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz zasad 
udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 

powierzono stanowisko kierownicze obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Rozdrażew 

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.), art. 42 ust. 7 pkt 2 oraz pkt 3 lit. b,c w związku z art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) oraz art. 29 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. 
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1116) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. 1 Ustala się tygodniowy wymiar godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, 
logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach 
prowadzonych przez Gminę Rozdrażew w wymiarze 22 godzin tygodniowo. 

2. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych dla nauczycieli przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rozdrażew zatrudnionych 
w pełnym wymiarze zajęć pracującymi z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze – w ilości 
25 godzin. 

§ 2. Ustala się obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach  i przedszkolach, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Rozdrażew, zgodnie z poniższa tabelą: 

L.p. Stanowisko kierownicze Tygodniowy wymiar 
zajęć dydaktycznych 

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie, liczącego:  
- do 2 oddziałów 13 
- 3 – 4  oddziały 10 

1. 

- 5 i więcej oddziałów 6 
Dyrektor szkoły / zespołu / każdego typu, liczącej:  
- do 9 oddziałów 5 

2. 

- 10 i więcej oddziałów 4 
Wicedyrektor szkoły / zespołu / każdego typu, liczącej:  3. 
- 12 i więcej oddziałów 8 
Kierownik szkoły filialnej   
- pracujący w oddziale przedszkolnym 18 

4. 
 

- pracujący w oddziale szkolnym 12 

§ 3. Wymiar zajęć ustalony w § 2 odnosi się również do nauczyciela pełniącego obowiązki kierownicze 
w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze i obowiązuje od pierwszego dnia 
następującego po miesiącu, w którym powierzono to zastępstwo. 

§ 4. Traci moc: 

1) Uchwała Nr XXXIX/232/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 marca 2018 r w sprawie zasad udzielania 
i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono 
stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradców zawodowych oraz 
nauczycieli terapii pedagogicznej i socjoterapii, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Rozdrażew 
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2) Uchwała Nr XIX/138/2020 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zamiany uchwały 
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin 
nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze ora określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, 
doradców zawodowych oraz nauczycieli terapii pedagogicznej i socjoterapii, obowiązujących 
w przedszkolach, szkołach               i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rozdrażew. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 września 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wiesław Jankowski 
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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 w ustawie z dnia 26 stycznia 
1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U z 2021 r. poz. 1762, oraz z 2022 poz. 935 i 1116). Zgodnie z nowym 
brzmieniem tego artykułu organ prowadzący szkołę lub placówkę określa tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych, z tym, że wymiar ten nie może przekraczać 22 godzin. W stosunku do 
dotychczas obowiązującego brzmienia tego artykułu dodano wyrazy „pedagogów specjalnych”. Przepis ten 
wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. Zgodnie z dodanym art. 42d w ustawie z dnia 26 stycznia 
1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935 i 1116) przez 
art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. 1116), począwszy od roku szkolnego 2022/2023 wprowadzono obowiązek zatrudnienia 
w przedszkolach i szkołach nauczycieli specjalistów: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, 
logopedów lub terapeutów pedagogicznych, w minimalnej łącznej liczbie etatów nauczycieli specjalistów 
określonych w tym przepisie prawa. W okresie przejściowym w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 
minimalna łączna liczba etatów nauczycieli specjalistów została określona w art. 29 ustawy z dnia 12 maja 
2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1116). Tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rozdrażew zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć 
pracującymi z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze został ustalony na 25 godzin, 
natomiast  obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Rozdrażew opisano w § 2 przedmiotowej uchwały. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez związek zawodowy zrzeszających nauczycieli 
(Związek Nauczycielstwa Polskiego) w dniu 14 lipca 2022 r. 

Wobec powyższego przyjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 Wójt Gminy 

  

Mariusz Dymarski 
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