
Uchwała Nr LXXIX/575/2022 

                                            Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 6 października 2022 roku 

 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, 

pedagogów specjalistów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych                         

i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych 

przez Gminę Kosakowo . 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t. j. Dz.U. z 2022r.poz.559 z późn. zm) oraz art. 42 ust 7 pkt 3 lit.b w związku z 

art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021r. poz. 1762 

z późn.zm.) po zasięgnięciu opinii związków zawodowych Rada Gminy Kosakowo uchwala 

co następuje 

 

§ 1. 

 Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, pedagogów 

specjalnych  psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych 

zatrudnionych w  szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kosakowo w 

wymiarze 20 godz. tygodniowo. 

 

l.p stanowisko Tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin zajęć 

1. pedagog 20 

2. pedagog specjalny 20 

3. psycholog 20 

4. logopeda 20 

5. terapeuta pedagogiczny 20 

6. doradca zawodowy 20 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo 

 

§ 3. 

Traci moc Uchwała Nr LVI/188/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 maja 2018r. w 

sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kosakowo . 

 

§4. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego                  

i wchodzi w życie z dniem 1 września 2022r. 
 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Nowelizacja Karty Nauczyciela  wprowadza nowe stanowisko specjalisty – pedagoga 

specjalnego. Stanowisko to będzie funkcjonowało obok dotychczasowych tj. pedagoga, 

psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego oraz doradcy zawodowego.  

Obowiązkiem pedagoga specjalnego będzie wsparcie dla nauczycieli innych niż                            

tzw. wspomagających, a także realizacja zajęć specjalistycznych bezpośrednio z uczniami 

oraz udzielanie porad i konsultacji rodzicom uczniów. 

Modyfikacja przepisów Karty Nauczyciela ma na  celu zwiększenie dostępności                         

oraz podniesienie jakości wsparcia udzielanego dzieciom i młodzieży w procesie kształcenia, 

wychowania i opieki, co jest konieczne z punktu widzenia informacji płynących z badań 

dotyczących kondycji psychofizycznej dzieci i młodzieży. Stan epidemii wywołanej wirusem 

SARS-CoV-2 i związany z nią reżim sanitarny (zwłaszcza aspekt izolacji społecznej) 

doprowadziły do znaczącego osłabienia kondycji psychicznej uczniów. W celu 

przeciwdziałania temu zjawisku, zdaniem ustawodawcy, konieczne jest zwiększenie liczby 

zatrudnionych w przedszkolach i szkołach nauczycieli specjalistów. Pedagodzy specjalni będą 

stanowić wsparcie dla pozostałych nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi i uczniami                

w sposób uwzględniający zróżnicowanie ich potrzeb, a także realizować specjalistyczne 

zajęcia bezpośrednio z uczniami i udzielać porad i konsultacji rodzicom uczniów. 

Ustawodawca uzasadnia zmianę faktem, że w przedszkolach i szkołach specjalnych 

nauczyciele mają kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej. Natomiast w przedszkolach              

i szkołach ogólnodostępnych takie kwalifikacje wymagane są jedynie od tzw. nauczycieli 

wspomagających pracujących z uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Dlatego zdecydowano się utworzyć nowe stanowisko pedagoga specjalnego. Pensum 

pedagoga specjalnego, tak jak pozostałych specjalistów, będzie ustalane przez organ 

prowadzący. Jego wymiar nie będzie mógł przekroczyć 22 godzin. 

 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych                 

i niektórych innych aktów prawnych  (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1461 z późn. zm.) możliwe jest 

nadanie aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady 

demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. Zważywszy,                           

że charakter i cel zmiany uchwały, jak również zasadność wdrożenia jej z chwilą rozpoczęcia 

roku szkolnego 2022/2023 nie naruszają zasad demokratycznego państwa prawa – uchwała 

wchodzi w życie z mocą wsteczną od dnia 1 września 2022 roku.  
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