
  

UCHWAŁA NR 270/XXXVIII/18 

RADY GMINY ZAMBRÓW 

z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dyrektorowi i wicedyrektorowi 

szkoły, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu 

powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

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

tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, oraz nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty 

Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zambrów 

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 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 42 ust. 7, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 

26 stycznia1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i poz. 2203) Rada Gminy Zambrów 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr 198/XXIX/17 Rady Gminy Zambrów z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zasad udzielania 

i rozmiaru obniżek dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze 

pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki 

określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, oraz nauczycieli 

nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Zambrów (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2057 i poz. 3303 oraz z 2018 r. poz. 1290)  

§ 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dla nauczycieli nie wymienionych 

w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach wszystkich typów i przedszkolach: 

L.p. Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy wymiar 

godzin 

1. Pedagog szkolny 22 

2. Psycholog 22 

3. Logopeda 22 

4. Nauczyciel zajęć rewalidacyjnych 22 

5. Doradca zawodowy 22 

”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zambrów. 

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

Podlaskiego, z mocą od 1 września 2018 r. 

Przewodniczący Rady 

Piotr Tyszka 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 30 kwietnia 2018 r.

Poz. 2096
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