UCHWAŁA NR XVI/103/2016
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela - logopedy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.446) ora art.42 ust.7 pkt 3, w związku z art. 91 d pkt 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.191 z
późn. zm. 1 ) uchwala się, co następuje:
§ 1.Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli
logopedów,
zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Mikołajki Pomorskie
w ilości 26 godzin.
§ 2. Dla określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela logopedy,
przez godzinę zajęć rozumie się 60 minut.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zuzanna Smoter
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1198, z 2015 r.
poz. 357, poz. 1268 i poz. 1418.

U Z A SA D N I E N I E
Na podstawie art.42 ust.7 pkt. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
organ prowadzący szkołę ustala tygodniowy, obowiązkowy wymiar zajęć psychologom ,
logopedom oraz doradcom zawodowym prowadzącym zajęcia związane z wyborem kierunku
kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i
zawodowych. Zgodnie z uzasadnieniem do Wyroku WSA w Olsztynie z dnia 6 listopada
2012 r. (sygnatura II SA/01 1089/12) ustalenie obowiązkowego tygodniowego wymiary zajęć
dla nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach związanych z realizacją zadań szkoły z
zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się na podstawie art. 42 ust.7 pkt. 3.
Uwzględniając powyższe ustalono tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczycieli
niewymienionych w artykule 42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela.

