UCHWALA NR 4541XLIV2018
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 26 marca 20 18

w sprawie tygodniowego obowipkowego wymiaru godzin zajqC pedagog6w, psycholog6w,
logopedt~w,terapeut6w pedagogicznych oraz doradc6w zawodowych zatrudnionych w
szkofach i plzedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminq Serock

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorqdzie
gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3, w zwiqzku z art. 91d
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r., poz. 1189 ze
zm.) uchwala siq, co nastqpuje:

Od dnia 1 wrzeSnia 2018r. tygodniowy obowi&owy wymiar godzin zajqC pedagog6w,
psycholog6w, logoped6w, terapeut6w pedagogicznych oraz doradc6w zawodowych
zatrudnionych w szkoiach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminq Serock
wynosi 22 godziny.

Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

Traci moc uchwala Nr 62NIV2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 maja 2015 roku w
sprawie okreSlenia tygodniowego obowiqzkowego wymiaru godzin zajqC pedagog6w,
psycholog6w, logoped6w, nauczycieli pedagogiki specjalnej i doradc6w zawodowych
zatrudnionych w szkdach i przedszkolach prowadzonych przez gminq Miasto i Gminq
Serock.

Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Uqdowym Wojew6dztwa Mazowieckiego.

Uchwala wchodzi w Qcie z dniem 1 wrzeSnia 2018r.

Uzasadnienie do uchwaly Nr 454/XLlV2018 Rady
w
Miejskiej w Serocku z dnia 26.03.2018r.
sprawie tygodniowego obowi$zkowego wymiaru
godzin zaj@ pedagog6w, psycholog6w, logoped6w,
terapeut6w pedagogicmych oraz doradchw
zawodowych zatrudnionych w szkdach i
pdszkolach prowadzonych p m z Miasto i Gmine
Serock

Dotychczasowy tygodniowy obowiqzkowy wymiar godzin zajeC pedagog6w, psycholog6w.
logoped6w, nauczycieli pedagogiki specjalnej i doradc6w zawodowych zatrudnianych w
szkdach i przedszkolach prowadzonych przez m i n e Miasto i Gmina Serock, okreSlony by1 w
uchwale Nr 62NIV2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 maja 2015r. i wynosil:
1) dla nauczycieli pedagog6w, psycholog6w, logoped6w i nauczycieli posiadajqcych
kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej - 26 godzin,
2) dla doradc6w zawodowych - 28 godzin.
Zgodnie z art. 76 pkt 22 lit d) ustawy z dnia 27 paidziemika 2017r. o finansowaniu zadah
oiwiatowych @z. U. z 2017r., poz. 2203) okrellono, 2e tygodniowy obowiqzkowy wymiar
godzin zajqC dla pedagog6w, psycholog6w, logoped6w, terapeut6w pedagogicznych oraz
doradc6w zawodowych nie mo2e od 1 1 n i a 2018r. pmkraczaC 22 godzin. Bioqc pod
uwage dotychczasowy wybzy tygodniowy obowiqzkowy wymiar godzin tych specjalist6w
obowipujqcy w szkdach i przedszkolach prowadzonych pnez Miasto i G m i q Serock,
charakter tej pracy oraz wuastajqq liczbe ucmi6w wymagajqcych wsparcia psychologicmopedagogicmego, w tym rosqcq liczbq uczni6w z orzeczeniami o potrzebie ksztalcenia
specjalnego, proponuje siq aby wynosil22 godziny.

Projekt uchwaty zostal pozytywnie zaopiniowany p m z nvi@ zawodowe.

