
UCHWALA NR VllI33/2015 

RADY GMINY BABOSZEWO 
z dnia 25 czerwca 2015 r. 

w sprawie ustalenia obowhlzkowego tygodniowego wymiaru zaj~c pedagoga 
szkolnego i logopedy w szkolach, przedszkolu i oddzialach przedszkolnych 
prowadzonych przez Gmin~ Baboszewo. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z pozn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 w 
zwi,!zku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. 
Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z pom. zm.), Rada Gminy Baboszewo uchwala co 
nastypuje: 

§1 
Ustala siy obowi¥kowy tygodniowy wymiar godzin zajyc z zakresu pomocy 
pedagogicznej i logopedycznej prowadzonych bezposrednio z dziecmi 1 

mlodziez,! przez nauczycieli nie wymienionych wart. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkolach, przedszkolu 
i oddzialach przedszkolnych prowadzonych przez Gminy Baboszewo, wedlug 
nastypuj,!cych norm: 

Lp. Stanowisko Tygodniowa liczba godzin 
obowi,!zkowego wymiaru zajyc 

1. Pedagog szkolny 30 
2. Logopeda 24 

§2 
Godziny realizowane powyzeJ pensum ustalonego na podstawie § 1 mmeJszeJ 
uchwaly s,! godzinami ponadwymiarowymi. 

§3 
Wykonanie uchwaly powierza siy W ojtowi Gminy Baboszewo. 

§4 
Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku 
Urzydowym Wojewodztwa Mazowieckiego z moc,! obowi,!zuj,!c,! od dnia 
1 wrzesnia 2015 r. 
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Uzasadnienie do Uchwaly Nr VI/13312015 
Rady Gminy Baboszewie z dnia 25 czerwca 2015 r. 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela wart. 42 ust. 7 pkt 3 
naklada na organ prowadz£!cy szkoly obowi£!zek okreslenia w drodze uchwaly 
tygodniowego obowi£!zkowego wymiaru godzin zajyc nauczycieli szk61 
niewymienionych wart. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. 

Niniejsza Uchwala wprowadza pensum dla pedagog6w w wysokosci 
odpowiadaj£!cej potrzebom szk61 w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i 
rozwi£!zywania problem6w wychowawczych. 
Ustalone pensum dla logoped6w jest dostosowane do charakteru pracy z dziecmi 0 

specjalnych potrzebach edukacyjnych, szczeg61nie z wadami wymowy . 
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