
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/211/2017 

RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE 

z dnia 29 marca 2017 r. 

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zabłudów 

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  

Karta Nauczyciela (t.j. 2016 r. poz. 1379; 2017 r. poz. 60) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca  

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów  

i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Zabłudów 

na 25 godzin. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr VIII/42/07 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i placówkach prowadzonych przez Gminę Zabłudów. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

 Przewodniczący 

Maciej Rogucki 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 31 marca 2017 r.

Poz. 1308



Uzasadnienie  

Przedstawiona uchwała określa obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć pedagogów, logopedów, 

psychologów i doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Gminę Zabłudów w celu współorganizowania kształcenia dzieci i uczniów posiadających orzeczenia  

o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Podjęcie przedłożonego projektu uchwały zgodne jest z art. 42 ust. 7 pkt 3 oraz z art. 91d pkt 1 ustawy  

z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. 

W projekcie uchwały wprowadzono nową grupę tj. doradca zawodowy. Wynika to z konieczności 

wprowadzenia dodatkowo pensum dla doradców zawodowych, którego nie było w dotychczas 

obowiązującej uchwale, a który pojawia się w podpisanym 18 marca 2017 roku Rozporządzeniu w sprawie 

ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. 
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