
 

 

UCHWAŁA NR XXX/254/18 

RADY GMINY STARE BOGACZOWICE 

z dnia 21 czerwca 2018 r. 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla kadry 

kierowniczej, ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy  

oraz doradcy zawodowego, obowiązujących w szkole, dla której Gmina Stare Bogaczowice  

jest organem prowadzącym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., 

poz. 1875 ze zm.) oraz art. 42 ust. 6 i 7, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r., poz. 1189 ze zm.) - Rada Gminy Stare Bogaczowice uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wymiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole, dla której organem prowadzącym 

jest Gmina Stare Bogaczowice: 

Lp. Stanowisko Nauczycielskie 

pensum podstawowe 

Zniżka Pensum 

do realizacji 

1. Dyrektor szkoły 18 14 4 

2. Wicedyrektor szkoły 18 11 7 

§ 2. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin (pensum) dla nauczycieli w szkole, dla której 

organem prowadzącym jest Gmina Stare Bogaczowice: 

1) pedagoga   - 22 godziny, 

2) psychologa   - 22 godziny, 

3) logopedy   - 22 godziny, 

4) doradcy zawodowego - 22 godziny. 

§ 3. Uchwałę stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkole, dla której organem prowadzącym  

jest Gmina Stare Bogaczowice. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XXII/186/17 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie 

zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla kadry kierowniczej, 

ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy oraz nauczycieli realizujących etat łączony. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Bogaczowice. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018 r. 

Przewodnicząca Rady Gminy Stare Bogaczowice: 

A. Stępnik 
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