
UCHWAŁA NR 586/LV/2022 
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 27 lipca 2022 r. 

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

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. 
poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2021r. poz. 1762 z późn. zm.) w związku z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 maja 2022r. 
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022r. poz. 1116), Rada Miejska 
w Serocku uchwala, co następuje:  

§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, 
logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock wynosi 22 godziny. 

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

§ 3. Traci moc uchwała Nr 454/XLII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 marca 2018r. w sprawie 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów, 
pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 
Miasto i Gminę Serock. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2022r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Serocku 

 
 

Mariusz Rosiński 
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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 586/LV/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lipca 2022r. w sprawie określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, 
logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock 

Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021r. 
poz. 1762 z późn.zm.) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, 
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach 
i placówkach określa organ prowadzący daną szkołę lub placówkę, przy czym wymiar ten nie może przekraczać 
22 godzin. 

Przedkładana uchwała jest konsekwencją zmian w ustawie z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela 
wprowadzonych ustawą z dnia 12 maja 2022r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2022r. poz. 1116). W przepisie art. 42 w ust. 7 pkt 3 lit. b ustawy Karta Nauczyciela 
wprowadzono do katalogu nauczycieli specjalistów – nauczycieli pedagogów specjalnych, z tego względu 
konieczne jest określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla tych nauczycieli. Proponuje 
się, aby wyniósł on 22 godzin tygodniowo, tak jak dotychczasowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla 
pozostałych specjalistów. 

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię związków zawodowych. 
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