
Uchwala Nr 195/XX/2012 
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 28 marca 2012 roku 

w sprawie okreilenia tygodniowego obowiqzkowego wymiaru godzin zajqC pedagogow, 
psychologow, logopedow i doradc6w zawodowych, zatrudnionych w szkolach i przedszkolach 
prowadzonych przez gminq Miasto i Gmina Serock 

Na podstawie art. 42 ust.7 pkt 3, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r - Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, ze zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r, 
o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Serocku 
uchwala, co nastqpuje: 

1. OkreSla siq obowiqzkowy tygodniowy wymiar godzin zajqc prowadzonych bezpoirednio 
z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla: 
1) pedagogow, psychologow i logopedow - 24 godziny, 
2) doradcow zawodowych prowadzqcych zajqcia zwiqzane z wyborem kierunku ksztalcenia 

i zawodu - 26 godzin. 
2. Dla okreilenia tygodniowego obowiqzkowego wymiaru zajqC nauczycieli wymienionych 

w ust. 1, prowadzqcych zajqcia specjalistyczne, przez 1 godzinq rozumie siq 60 minut. 

Wykonanie uchwaly powierza siq Burrnistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

Traci moc uchwala Nr 34.1/XLII/05 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 17 sierpnia 2005 r., w sprawie 
okreilenia tygodniowego obowiqzkowego wymiaru godzin zajqc nauczycielom zatrudnionym 
w przedszkolach i szkolach prowadzonych przez gminq Miasto i Gmina Serock. 

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzqdowym 
Wojewodztwa Mazowieckiego, z mocq obowiqzujqcq od 1 wrzeinia 20 12 r. 



Uzasadnienie do uchwaly Nr 195/XX/2012 Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 28 marca 2012r. w sprawie okreilenia tygodniowego 
obowiqzkowego wymiaru godzin zaj@ pedagogow, psychologow, 
logopedow i doradcbw zawodowych, zatrudnionych w szkolach 
i przedszkolach prowadzonych przez gminq Miasto i Grnina Serock. 

Uzasadnienie 

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r., Karta Nauczyciela 

( Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674, ze zm.), organ prowadzqcy szkolq lub placowkq okreSla 

tygodniowy obowiqzkowy wymiar godzin zajqC pedagogow, psychologow, logopedow i doradcow 

zawodowych. 

Zgodnie z dyspozycjq zawarta w art. 91 d w/w ustawy kompetencje organu prowadzqcego okreilone 

w powyzszym artykule wykonuje Rada Gminy. 

Zajqcia prowadzone w szkolach przez pedagogow, psychologow, logopedow i doradcow zawodowych 

sq organizowane w celu zapewnienie uczniom wlaSciwej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

zgodnie z obowiqzkiem wynikajqcym z rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

1 7 listopada 20 10 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w publicznych przedszkolach, szkolach i placowkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487, ze zm.). 

Biorqc pod uwagq potrzeby organizacyjne szkol, koniecznoSC zapewnienia pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej wzrastajqcej liczbie uczniow (adekwatnie do zdiagnozowanych potrzeb) oraz 

uwarunkowania lokalne i Srodowiskowe, a takze fakt, iz zajqcia z uczniami prowadzone sq czqsto 

indywidualnie lub w kilkuosobowych grupach, uznaje sig za zasadne okreglenie tygodniowego 

obowiqzkowego wymiaru godzin zajqC prowadzonych bezpoirednio z uczniami lub wychowankami 

albo na ich rzecz przez pedagogow, psychologow, logopedbw w wymiarze 24 godzin tygodniowo, 

a doradcow zawodowych - 26 godzin tygodniowo, w ramach tygodniowego czasu pracy nauczyciela 

(zatrudnionego w pelnym wymiarze zajqC), kt6ry nie moze przekraczac 40 godzin na tydzien. 

Projekt uchwaly, zgodnie z art.19 ust.2 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o zwipkach zawodomych 

(Dz. U. z 200 1 r., Nr 79, poz. 854, ze zm.), zostal zaopiniowany przez zwiqzki zawodowe. 


