
UCHWAŁA NR XLV/284/2022 

RADY MIASTA ŁASKARZEW 

z dnia 29 września 2022 r. 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, 

pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, 

doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem 

prowadzącym jest Miasto Łaskarzew 

 

Na podstawie art. art. 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.), art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b, 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. poz. 1116), po zasięgnięciu opinii związków zawodowych Rada Miasta 

Łaskarzew uchwala, co następuje: 

 

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

specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych 

zatrudnionych w następującym wymiarze: 

1) pedagog – 22 godziny 

2) pedagog specjalny – 22 godziny 

3) psycholog – 22 godziny 

4) logopeda – 22 godziny 

5) terapeuta pedagogiczny – 22 godziny 

6) doradca zawodowy – 22 godziny 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXV/215/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 marca 2018 r. 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, 

psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, 

dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaskarzew. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązująca od 1 września 2022 r. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

          Leszek Bożek 



UZASADNIENIE 

 

W związku z art.42 ust.7 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. 

Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 z późn. zm.) organ prowadzący określa tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin zajęć dla: 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 

  

Nowelizacją Karty Nauczyciela z dnia 27 maja 2022 r. wprowadzono obowiązek ustalenia 

pensum także dla pedagogów specjalnych.  

 

Projekt uchwały podlega procedurze opinii związków zawodowych. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

          Leszek Bożek 
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