
UCHWAŁA NR LV/327/22 
RADY GMINY NIEBORÓW 

z dnia 29 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 Nieborów 

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 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - 
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762; z 2022 r.  poz. 935, 1116 i 1700) 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), Rada Gminy Nieborów uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, 
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych 
w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Nieborów w wymiarze 20 godzin tygodniowo. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr LV/255/2018 Rady Gminy Nieborów z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie 
określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach i szkołach, dla których organem 
prowadzącym jest  Gmina Nieborów oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zmieniona 
uchwałą Nr VII/51/19 Rady Gminy Nieborów z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach i szkołach, dla których 
organem prowadzącym jest  Gmina Nieborów oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieborów. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Osóbka 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: CAD73786-742B-402B-8F4F-050EFDA82F87. Podpisany Strona 1



 
UZASADNIENIE 

W dniu 12.05.2022 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw. Zmiany wprowadzone tą ustawą – w tym w zakresie obowiązku 
zatrudniania specjalistów weszły w życie z dniem 27.05.2022 r. 

Niniejszy przepis wskazuje na obowiązki dyrektorów przedszkoli i szkół oraz organów 
prowadzących w zakresie nowego art. 42d Karty Nauczyciela, m.in.: zatrudniania specjalistów,  
w tym podjęcia uchwały przez organy prowadzące przedszkola i szkoły, ustalającej tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin zajęć specjalistów.  
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