
UCHWAŁA NR 261/LV/2022 
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI 

z dnia 16 sierpnia 2022 r. 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów specjalnych 
zatrudnianych w placówkach oświatowych  dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina 

Sanniki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, zm. poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079) oraz art. 42 ust. 7 pkt. 3 lit. b 
w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 roku 
poz. 1762 zm. Dz.U. z 2022 roku poz. 935 i poz. 1116), po uzyskaniu opinii związków zawodowych, Rada 
Miasta i Gminy Sanniki uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów specjalnych, zatrudnianych 
w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sanniki na 22 godziny. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sanniki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 września 2022 r. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 1 września 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy Sanniki 

 
 

Jerzy Grzegorz Jabłoński 
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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 roku poz. 1762 zm. Dz.U. z 2022 roku poz. 935 i poz. 1116) 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.  

Uchwałą Nr 183/XXXVIII/2021 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 29 czerwca  2021 r. określono 

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla wymienionych specjalistów, za wyjątkiem pedagogów 

specjalnych.  

Nowelizacją Karty Nauczyciela z dnia 12 maja 2022 r. wprowadzono obowiązek ustalenia pensum także dla 

pedagogów specjalnych.  

W związku z powyższym ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pedagogów 

specjalnych zgodnie z uchwałą.  
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