
 

 

OBWIESZCZENIE  

RADY MIASTA ZABRZE 

z dnia 10 lipca 2017 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr VIII/85/07 Rady Miejskiej w Zabrzu 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze 

 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych  

i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.), ogłasza się  

w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst Uchwały Nr VIII/85/07 Rady Miejskiej w Zabrzu 

z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

niektórych nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto 

Zabrze (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2007 r. Nr 94, poz. 1921) z uwzględnieniem zmian 

wprowadzonych: 

1) Uchwałą Nr XXVIII/307/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały  

Nr VIII/85/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2016 r. 

poz. 4100). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały nie obejmuje: 

1) § 2 Uchwały Nr XXVIII/307/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały 

Nr VIII/85/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2016 r. 

poz. 4100), który stanowi: 

„§ 2. Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.”; 

2) § 3 Uchwały Nr XXVIII/307/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały  

Nr VIII/85/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2016 r. 

poz. 4100), który stanowi: 

„§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zabrze.”; 

3) § 4 Uchwały Nr XXVIII/307/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały 

Nr VIII/85/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2016 r. 

poz. 4100), który stanowi: 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 lipca 2017 r.

Poz. 4350



„§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia”. 

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Zabrze 

 

 

mgr Marian Czochara 
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Załącznik do Obwieszczenia Rady Miasta Zabrze 

z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu Uchwały Nr VIII/85/07 Rady Miejskiej w Zabrzu 

z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

niektórych nauczycieli, zatrudnionych w szkołach 

i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto 

Zabrze 

 

Uchwała Nr VIII/85/07 

Rady Miejskiej w Zabrzu 

  

z dnia 23 kwietnia 2007 r.  

 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze 

 

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
1)

, art. 91 i art. 92 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1592 z późniejszymi zmianami)
2)

, art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami)
3)

  oraz po uzyskaniu opinii 

Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach pismo z dnia 27.03.2007 r. Nr DK.GL/JK-0713/18/07  

na wniosek Prezydenta 

Rada Miejska w Zabrzu 

uchwala 

§ 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli niewymienionych 

w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów 

i doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto 

Zabrze, zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Lp. Stanowisko nauczyciela 
Tygodniowy obowiązkowy wymiar 

godzin zajęć 

1. pedagog 20 

2. psycholog 20 

3. logopeda 20 

4. doradca zawodowy 20 

5. pedagog - terapeuta zajęciowy 20 

6. pedagog - socjoterapeuta 20 

7. pedagog - specjalista 20 

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIII/157/99 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 13.09.1999 r. w sprawie: 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w Karcie 

Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach. 
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 01.09.2007 r. 

                                                      
1) 

Obecnie: ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.). 
2) 

Obecnie: ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814  

z późn. zm.). 
3) 

Obecnie: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.). 
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