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z dnia  22 sierpnia 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY ŚWIERCZÓW 

z dnia 29 września 2022 r. 

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, pedagoga specjalnego, 
psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego, zatrudnionych w placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świerczów 

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 z późn. zm.1)) i art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.2)), po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych, Rada Gminy 
Świerczów uchwala, co następuje:  

§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w placówkach 
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świerczów, realizujących w ramach stosunku 
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, 
w następujący sposób: 

1) 22 godziny na stanowisku pedagoga; 

2) 22 godziny na stanowisku pedagoga specjalnego; 

3) 22 godziny na stanowisku psychologa; 

4) 22 godziny na stanowisku logopedy; 

5) 22 godziny na stanowisku terapeuty pedagogicznego; 

6) 22 godziny na stanowisku doradcy zawodowego. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXIV/183/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie 
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty 
pedagogicznego i doradcy zawodowego, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę 
Świerczów. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego i ma zastosowanie od dnia 1 września 2022 r. 

  

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Adam Janas 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 935, poz. 1116 i poz. 1700. 
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UZASADNIENIE 

 Obecnie obowiązujące przepisy prawa miejscowego nie uwzględniały stanowiska pedagoga specjalnego, 

wobec powyższego, organ prowadzący zobowiązany jest do określenia w drodze uchwały obowiązkowego 

tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga specjalnego, z tym że wymiar ten nie może przekroczyć 

22 godzin.  

Proponuje się ustalenie tygodniowego wymiaru godzin zajęć (pensum) pedagoga specjalnego w wysokości 

22 godzin.  

Przygotowany projekt uchwały uwzględnia tygodniowe wymiary godzin zajęć wszystkich specjalistów 

(pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, terapeuty pedagogicznego, logopedy i doradcy 

zawodowego).  

Dotychczas ustalone przez Radę Gminy Świerczów tygodniowe obowiązkowe wymiary godzin zajęć dla 

nauczycieli zatrudnionych w gminnych placówkach oświatowych nie uległy zmianie i wynoszą również 

22 godziny.  

 

Sporządził: Iwona Wilczyńska 
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