
 

 

UCHWAŁA NR XLVI/431/2018 

RADY GMINY LUBACZÓW 

z dnia 28 lutego 2018 r. 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego  

wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli pełniących  

inne stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  

niektórych nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubaczów 

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

Dz. U. poz. 1875 z późn. zm.) i art. 42 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. 

z 2017 r. Dz. U. poz. 1189 z późn. zm.) 

Rada Gminy Lubaczów uchwala, co następuje: 

§ 1. Określić zasady udzielania i rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach zgodnie 

z poniższą tabelą: 

Lp. Stanowisko kierownicze 
Tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin zajęć po zniżce 

1. Dyrektor zespołu liczącego do 11 oddziałów 8 

2. Dyrektor zespołu liczącego 12 i więcej oddziałów 6 

3. Dyrektor szkoły podstawowej 9 

4. Wicedyrektor zespołu liczącego 12 i więcej oddziałów 10 

5. Pedagog pełniący funkcję wicedyrektora zespołu 12 

6. Kierownik świetlicy w zespole liczącym 12 i więcej oddziałów 16 

§ 2. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub 

opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą lub na ich rzecz nauczycieli 

nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela: 

Lp. Stanowisko 
Tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin zajęć 

1. Pedagog 22 

2. Psycholog 22 

3. Logopeda 22 

4. Terapeuta pedagogiczny 22 

5. Doradca zawodowy 22 
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§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Lubaczów. 

§ 4. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Lubaczów. 

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Lubaczów nr XLI/376/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie 

zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, 

wicedyrektorów i nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubaczów 

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

Województwa Podkarpackiego z mocą od 1 września 2018 r. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy Lubaczów 

 

 

Roman Cozac 
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