
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
wymienionych w art.42 ust. 7 pkt. 3 lit. b) i c) ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta 

Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Orzesze 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( Dz.U. 
z 2022r. poz. 559, 583, 1005, 1079) i art.42 ust.7 pkt 3 lit. b) i c)  w związku z art.91d pkt 1 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021r. poz. 1762, z 2022r. poz. 935, 1116) po 
uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli oraz po przeprowadzeniu 
konsultacji z organizacjami i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie 

Rada Gminy Orzesze uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, pedagogów 
specjalnych, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych 
oraz nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 
form wychowania przedszkolnego  pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie  
i dzieci młodsze, zgodnie z poniższą tabelą: 

Lp. Stanowisko Tygodniowy wymiar 
zajęć 

1. pedagog 22 
2. pedagog specjalny 22 
3. psycholog 22 
4. logopeda  22 
5. doradca zawodowy 22 
6. terapeuta pedagogiczny 22 

7. 
nauczyciel przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego  
pracujący z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i młodsze 

24 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr X/106/19 z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych 
w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Orzesze. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze. 
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§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 września 2022r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

mgr inż. Jan Mach 
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