
 

 

UCHWAŁA NR 152/XXVII/17 

RADY MIASTA ZAMBRÓW 

z dnia 25 kwietnia 2017 r. 

o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowisko kierownicze w szkole  

oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, 

logopedów, terapeutów, nauczycieli wspomagających 

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, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, z 2017 r. poz. 60) Rada Miasta Zambrów uchwala,  

co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr 97/XVII/16 Rady Miasta Zambrów z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad 

udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym 

stanowisko kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów, nauczycieli wspomagających (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 

poz. 2409) wprowadza się następujące zmiany: 

1) tytuł uchwały otrzymuje brzemiennie: 

„w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowisko kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów, doradców 

zawodowych, nauczycieli wspomagających.”; 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 

ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach: 

Lp. Stanowisko 
Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego 

wymiaru zajęć 

1 pedagog 20 

2 psycholog 20 

3 logopeda 20 

4 terapeuta 20 

5 doradca zawodowy 18 

6 nauczyciel wspomagający w szkole podstawowej i gimnazjum 18 

7 
nauczyciel wspomagający w przedszkolu w grupie dzieci  

6-letnich 
22 

8 
nauczyciel wspomagający w przedszkolu w grupie dzieci  

3-5 - letnich 
25 

”. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zambrów. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Zbigniew Korzeniowski 
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