
 

 

UCHWAŁA NR XLII/322/2018 

RADY GMINY LUBAŃ 

z dnia 15 października 2018 r. 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach każdego typu  

oraz określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych pedagoga szkolnego oraz określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  

nauczycieli pracujących w różnym wymiarze godzin 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 42 ust. 7 pkt. 2 i 3 i art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku 

– Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) oraz art. 76 pkt 22 lit. a i lit. d ustawy z dnia 

27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 ze zm.) Rada Gminy 

Lubań uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych i wychowawczych nauczycieli 

szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela w następującej 

wysokości: 

Lp. Nauczyciel specjalista Tygodniowy wymiar godzin 

1. Nauczyciel pedagog, logopeda 22 

2. Nauczyciel doradca zawodowy 22 

3. Nauczyciel wspomagający w szkołach podstawowych  20 

4. Nauczyciele przedszkola pracujący w oddziale mieszanym 5 i 6 

latków  

22 

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXI/241/2017 Rady Gminy Lubań z dnia 27 października 2017 r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XXIV/206/2017 Rady Gminy Lubań z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania 

i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono 

stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach każdego typu oraz określania tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego  

oraz określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących w różnym wymiarze godzin. 

§ 3. Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Lubań. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2018 roku. 

Przewodnicząca Rady Gminy Lubań: 

T. Trefler 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 16 listopada 2018 r.

Poz. 5707
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