
UCHWAŁA NR XXX/350/2018
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, 
logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach 

i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. , 
poz. 1875 ze zmianami), art. 76 pkt 22 lit.d ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203) oraz art. 42 ust. 7 pkt. 3 lit. b w związku z art. 91 d pkt. 1 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zmianami), po zasięgnięciu opinii 
związków zawodowych uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla: 

1) pedagogów - 22 godziny;

2) psychologów - 22 godzin;

3) logopedów - 22 godzin;

4) terapeutów pedagogicznych - 22 godziny;

5) doradców zawodowych - 22 godzin.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXI/258/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych 
w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018 r.
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UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXX/350/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22.03.2018 r.

Art. 76 pkt 22 lit. d ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań

oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203) wprowadził zmiany w art. 42 ust. 7 pkt. 3 lit. b ustawy z

dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. 2017, poz. 1189 ze zmianami) polegające na

określeniu górnej granicy obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów,

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych, który nie

może przekroczyć 22 godzin tygodniowo. W związku z powyższym organ prowadzący określił

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, który obowiązywał będzie od dnia 1 września

2018 r.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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