
UCHWAŁA Nr XLVI/281/2022 

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO 

z dnia 25 sierpnia 2022 r. 

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, pedagogów 

specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców 

zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-

pedagogicznych, a także nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół 

i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez 

Powiat Nowodworski 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) i art 42 ust. 7 pkt 3 lit. b i d, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy 

z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 

935 i 1116), po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli Rada 

Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach na 

stanowisku pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych 

w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także nauczycieli praktycznej nauki zawodu 

we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych wynosi:  

 

L.p. Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin zajęć 

1.  Pedagog 22 

2.   Pedagog specjalny 22 

3.  Psycholog 22 

4.  Logopeda 22 

5.  Terapeuta pedagogiczny 22 

6.  Doradca zawodowy 22 

7.  Nauczyciel praktycznej nauki zawodu we wszystkich 

typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych 
20 



§ 2. Traci moc uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego nr XVII/118/2020 z dnia 28 maja 

2020 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, 

logopedy, doradcy zawodowego, terapeuty pedagogicznego i nauczycieli praktycznej nauki 

zawodu w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Nowodworski. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

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

Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 1 września 2022 roku. 

Przewodniczący Rady 

/-/ Zdzisław Szmytkowski 


