
UCHWAŁA NR XXXIV/249/18
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE

z dnia 29 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w/s zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono 
stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzina dla 

nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz.1875 z późn. zm) w związku z art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z póżn. zm.) Rada Miejska w Bardzie po uzyskaniu pozytywnej opinii związków 
zawodowych uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Bardzie Nr XVI/110/12 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie zasad 
udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzina dla nauczycieli zatrudnionych na określonych 
stanowiskach wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2. otrzymuje brzmienie „ § 2. 1.Obowiązkowy wymiar godzin zajęć prowadzonych przez pedagogów, 
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych z wyjątkiem nauczycieli 
zatrudnionych w poradniach psychologiczno pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla, 
których organem prowadzącym jest Gmina Bardo ustala się w wysokości 22 godziny tygodniowo. 2. 
Obowiązkowy wymiar godzin dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela tj. 
nauczyciela przedszkola prowadzącego zajęcia w grupach mieszanych wiekowo, tj. obejmujących dzieci 
sześcioletnie i młodsze – wynosi 22 godziny tygodniowo.”

§ 2. Treść pozostałych paragrafów uchwały pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bardzie:
A. Kardaś

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 kwietnia 2018 r.

Poz. 2175
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