
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/392/13 

RADY GMINY MIĘKINIA 

z dnia 29 listopada 2013 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli, prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin oraz nauczycieli dla których 

ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Gminę Miękinia, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym 

powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli szkół i placówek nie wymienionych w art. 42 ust. 3  ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciel. 

Na podstawie art. 42 ust. 7 oraz art.91 d pkt. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. 

U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

Rada Gminy Miękinia uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/369/06 Rady Gminy Miękinia z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie określenia 

zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, prowadzących zajęcia 

o różnym wymiarze godzin oraz nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych 

okresach roku szkolnego, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miękinia, zasad 

udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z 26 stycznia 

1982 r. Karta Nauczyciela z dniem 1 grudnia 2013 r. wprowadza się następującą zmianę:  

1. w § 5 dodaje się punkt 3 i 4 o treści: 

,,3) logopeda – 25 godzin zegarowych tygodniowo  

4) doradca zawodowy – 30 godzin zegarowych tygodniowo”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miękinia.  

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

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy: 

J. Jakisz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 17 grudnia 2013 r.

Poz. 6502
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