
UCHWAŁA NR XLII/415/22 
RADY GMINY GORZYCE 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół prowadzonych przez 
Gminę Gorzyce, a nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) w związku z art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych 
prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli 
nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1762 ze zm.) oraz pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych, doradców zawodowych, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, ustala się według 
następujących norm: 

1) pedagodzy - 22 godziny tygodniowo, 

2) pedagodzy specjalni - 22 godziny tygodniowo, 

3) psycholodzy - 22 godziny tygodniowo, 

4) logopedzi - 22 godziny tygodniowo, 

5) terapeuci pedagogiczni - 22 godziny tygodniowo, 

6) doradcy zawodowi - 22 godziny tygodniowo. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr X/87/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Gorzyce, 
a nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. 

§ 4. 1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie od 1 września 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Gorzyce 

 
 

Piotr Wawrzyczny 
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Uzasadnienie 

Art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela nakłada na organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego obowiązek ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycieli szkół, a nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. 

Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1116) w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2021 poz. 1762 ze zm.) wprowadziła zmiany, powodujące potrzebę uchwalenia 
nowej uchwały w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół, a  nie wymienionych 
w art. 42 ust. 3 KN. 

Projekt uchwały został przesłany do zaopiniowania przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli oraz 
poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego.  
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