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UCHWAŁA NR LXII/___/2023 

RADY GMINY GNIEZNO 

z dnia 23 lutego 2023 r. 

zmieniająca uchwałę nr LIV/360/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 września 2018r. w sprawie określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach 

i w szkołach prowadzonych przez Gminę Gniezno 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. 
poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z 2021r. poz. 1762 z późn. zm.) Rada Gminy Gniezno uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr LIV/360/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 września 2018r. w sprawie określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i w 
szkołach prowadzonych przez Gminę Gniezno, wprowadza się następujące zmiany: 

- § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Ustala się tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze 
22 godzin dla: 

1. pedagoga, 

2. pedagoga specjalnego, 

3. psychologa, 

4. logopedy, 

5. terapeuty pedagogicznego, 

6. doradcy zawodowego.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Nawrocki 
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Uzasadnienie 

W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karty Nauczyciela (Dz.U. z 2021r. poz. 1762 z późn. zm.) 
wprowadzono ustawą z dnia 12 maja 2022r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2022r. poz. 1116) zmiany, ustalające na 22 godziny, górną granicę tygodniowego wymiaru godzin 
(pensum) dla nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach: pedagog, pedagog specjalny, psycholog, logopeda, 
terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy. 

Zgodnie z art. 42 ust. 7 ustawy - Karta Nauczyciela, organ prowadzący określa tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych, doradców zawodowych. 

Obecna uchwała dostosowuje zapisy do nowych uregulowań ustawy Karta Nauczyciela, poprzez dodanie do 
określonego w §2 wykazu stanowisk - stanowiska "pedagoga specjalnego".  

Treść uchwały została przekazana wszystkim organizacjom związkowym zrzeszającym nauczycieli do 
zaopiniowania, zgodnie z zasadami regulowanymi w art. 19 ust. 2 w związku z ust.1 ustawy z dnia 23 maja 
1991r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022r. poz. 854). 
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