
UCHWAŁA NR LXV/392/22 
RADY GMINY CHEŁMŻA 

z dnia 9 sierpnia 2022 r. 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów 
specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych 

zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych 
przez Gminę Chełmża. 

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, 1005 i 1079), art. 42 ust. 7 pkt 3 lit b i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935 i 1116) po zasięgnięciu opinii związków 
zawodowych zrzeszających nauczycieli uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się na 22 godziny tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów 
specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych 
w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Chełmża. 

§ 2. Wykonywanie uchwały powierza się dyrektorom szkół. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVIII/390/18 Rady Gmina Chełmża z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, 
terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Chełmża (Dz.Urz. Woj. Kuj. – Pom. poz. 4223). 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Janusz Iwański 
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Uzasadnienie 

Nowelizacja przepisów ustawy z 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela wymusza konieczność zatrudnienia 
specjalistów, których dotychczasowy zakres został poszerzony o stanowisko pedagoga specjalnego. 

Ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, dodano przepis art. 42d 
ustalający standardy zatrudniania tej grupy nauczycieli. Dokonano również nowelizacji delegacji ustawowej 
dla organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego do określenia w drodze uchwały 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, 
logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych. Zmiana polega na rozszerzeniu zakresu 
przedmiotowego delegacji ustawowej o pedagogów specjalnych. Przyjęto, że tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin zajęć w/w specjalistów nie może przekraczać 22 godzin. 

Z tego względu konieczne jest dostosowanie lokalnych uchwał do znowelizowanych przepisów. Nowe 
zasady stosuje się od roku szkolnego 2022/2023. 
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