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UCHWAŁA NR LXIII/385/2010
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 24 sierpnia 2010 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr XXX/356/2001 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 lutego 
2001r. dotyczącej wymiaru obowiązkowego godzin dydaktycznych dla wybranych 
stanowisk pedagogicznych, limitów ilościowych uczniów w klasach szkolnych oraz 
innych zasad obowiązujących podczas projektowania arkuszy organizacyjnych pracy 
szkół i przedszkoli. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Miejska 

w Swarzędzu uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W uchwale nr XXX/356/2001 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 lutego 2001 r. zmienia 
się: 

1. Treść § 1, który otrzymuje brzmienie: "Ustala się zasady dotyczące obowiązkowego 
tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych dla następujących stanowisk pedagogicznych: 
1)Pedagog szkolny – 22 godziny tygodniowo 
2)Psycholog szkolny – 22 godziny tygodniowo 
3)Logopeda – 22 godziny tygodniowo 
4)Doradca zawodowy – 22 godziny tygodniowo" 

2. Wykreśla się § 4 uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem art.42 ust.7 pkt 3 ustawy - Karta Nauczyciela tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w ust.3 art.42, w tym również 
nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów określa organ prowadzący szkołę lub 
placówkę. Ostatnia uchwała w w/w sprawie została podjeta w 2001 roku. W związku 
z powyższym zasadne jest dokonanie zmian i aktualizacji. W dotychczas obowiązującej 
uchwale w/w nauczyciele pracowali w wymiarze 25 godzin tygodniowo. Zmiany w ustawie Karty 
Nauczyciela wprowadziły dodatkowe godziny realizowane przez nauczycieli. W ramach czasu 
pracy nauczyciele zobowiązani są do realizacji dodatkowej godziny na rzecz uczniów. Od roku 
szkolnego 2010/2011 będą to dwie godziny tygodniowo. W związku z tym zaproponowano 
zmianę tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć na 22 godziny z koniecznością 
realizacji od nowego roku jeszcze 2 godziny wynikające z art.42 ust.2 pkt 2 lit.a) Karty 
Nauczyciela. Proponowany w uchwale tygodniowy wymiar godzin dotyczy również nauczycieli 
prowadzących terapię pedagogiczną – reedukację. 


