
UCHWAŁA NR  … / … /2022 

Rady Gminy Lutowiska 

z dnia 17 sierpnia 2022 r. 

 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych i doradców zawodowych, zatrudnionych w  szkołach  prowadzonych  

przez  Gminę Lutowiska 

 

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b w związku z art. 91d 

pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762  

z późn. zm.) 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), po uzyskaniu opinii 

reprezentatywnych organizacji związkowych,  

Rada Gminy Lutowiska 

uchwala co następuje: 

 

§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, pedagogów 

specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych 

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lutowiska w wysokości  

22 godzin. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutowiska. 

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVI/187/2018 Rady Gminy Lutowiska z dnia 1 sierpnia 2018 r.  

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, logopedy oraz 

doradcy zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Lutowiska.  

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 

i wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

do uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla  

pedagogów, pedagogów specjalnych,  psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych  

i doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach  prowadzonych przez Gminę Lutowiska 

 

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

ustaw zmieniony został art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b, który otrzymał brzmienie: „tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin zajęć: (…) 

b) 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 nowym brzmieniu w/w artykułu dodano stanowisko pedagoga specjalnego.  

 

Zgodnie z nowo dodanym art. 42d w Karcie Nauczyciela od września 2022 r. w szkołach 

zatrudnia się nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub 

terapeutów pedagogicznych. Łączna liczba tych etatów w przyszłych dwóch latach szkolnych 

2022/2023 i 2023/2024 nie może być niższa niż: 

1)        1,5 etatu, który powiększa się o 0,2 etatu na każdych kolejnych 100 dzieci lub uczniów – jeżeli 

liczba dzieci lub uczniów przekracza 100; 

2)        1 etat – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 50 i nie przekracza 100; 

3)        0,5 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 30 i nie przekracza 50; 

4)        0,25 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów wynosi od 1 do 30. 

Docelowo od roku szkolnego 2024/2025 normy mają być inne. Łączna liczba specjalistów  

w danej placówce nie będzie mogła by niższa niż: 2 etaty, które powiększa się o 0,2 etatu na każdych 

kolejnych 100 dzieci lub uczniów – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 100; 1,5 etatu – jeżeli 

liczba dzieci lub uczniów przekracza 50 i nie przekracza 100; 1 etat – jeżeli liczba dzieci lub uczniów 

przekracza 40 i nie przekracza 50; 0,8 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 30 i nie 

przekracza 40; 0,6 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 20 i nie przekracza 30; 0,4 etatu 

– jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 10 i nie przekracza 20; 0,25 etatu – jeżeli liczba dzieci lub 

uczniów wynosi od 1 do 10. 

Zgodnie z kompetencją art. 91d ustawy KN – rada gminy wykonując kompetencje organu 

prowadzącego jest właściwym organem do podjęcia tejże uchwały.   


