
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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. , 
poz. 446 ze zmianami) oraz art. 42 ust. 7 pkt. 3 w związku z art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - 
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

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

1) pedagogów - 24 godziny;

2) psychologów - 24 godzin;

3) logopedów - 20 godzin;

4) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania 
kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów - 26 godzin;

5) doradców zawodowych - 25 godzin.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.
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UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXI/258/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 marca 2017 r.

Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy - z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.

2016, poz. 1379 ze zmianami) organ prowadzący określa tygodniowy obowiązkowy wymiar

godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 w/w ustawy. W związku z powyższym

określono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów,

doradców zawodowych oraz nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki

specjalnej współorganizujących kształcenie uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów jako

nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym

tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w przedszkolach i szkołach.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.

2015.1881 ze zmianami) pismem z dnia 14 marca 2017r. przekazano projekt uchwały do

zaopiniowania Zarządowi Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Pleszewie (nr

WE.4481.8.2017) oraz Zarządowi Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność„ Pracowników

Oświaty i Wychowania w Pleszewie (WE.4481.9.2017).

Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Pleszewie pismem z dnia 16 marca 2017r.

nr L.Dz.14/2017 poinformował, iż opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt uchwały. Natomiast

Zarząd Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność„ Pracowników Oświaty i Wychowania w

Pleszewie pismem z dnia 20 marca 2017r. nr PW-175/17 poinformował, iż nie akceptuje

przedstawionej propozycji uchwały w zakresie wymiaru godzin pedagoga zaproponowanego w

wysokości 24 godzin tygodniowo, uzasadniając swoje stanowisko stwierdzeniem, iż związek wnosi

o zamieszczenie w ustawie Karta Nauczyciela zapisów o przyznanie pedagogom pensum w

wymiarze 20 godzin tygodniowo. Komisja nie wniosła uwag co do pozostałych zapisów

przedstawionego projektu uchwały w zakresie wymiaru godzin psychologa, logopedy, nauczyciela

posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania

kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalisty oraz doradcy zawodowego.

Pensum jest jedynie określoną liczbą obowiązkowych zajęć dydaktycznych i

wychowawczych a na podstawie art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy - Karta Nauczyciela w przypadku

nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy to organ prowadzący ma wyłączne prawo

podjęcia decyzji w zakresie jego wysokości. Pensum zostało określone zgodnie z potrzebami

środowiska lokalnego w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży.

Ustalenie pensum pedagoga na poziomie 24 godzin jest podyktowane koniecznością zapewnienia
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większej dostępności uczniom kontaktu z pedagogiem, w szkołach dla których organem

prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew. Ustalone pensum w wymiarze 24 godzin nie

przekracza 40 - godzinnego tygodnia pracy, określonego w art. 42 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela.

Pozostałe 16 godzin nauczyciel może wykorzystać na czynności przygotowawcze zgodnie z

potrzebami.

Stanowisko Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i

Wychowania w Pleszewie wyrażające negatywną opinię w sprawie przedstawienia projektu

uchwały Rady Miejskiej w Pleszewie 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 zostało odrzucone w całości. Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy o związkach

zawodowych ustosunkowano się do ww. opinii i poinformowano o tym związek na piśmie, podając

uzasadnienie swojego stanowiska oraz informację, że związek może przedstawić swoją opinię na

posiedzeniu właściwej komisji samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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