
 
 

UCHWAŁA NR XIV/128/20 
RADY GMINY LUBARTÓW 

z dnia 12 maja 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach 

i zespołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin logopedów, pedagogów, psychologów, 
doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i placówek przedszkolnych pracujących z grupami 

obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w placówkach prowadzonych przez Gminę Lubartów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 2215) Rada Gminy Lubartów uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr V/46/19 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru 
obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska 
kierownicze w szkołach i zespołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin logopedów, 
pedagogów, psychologów, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli  i placówek przedszkolnych 
pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w placówkach prowadzonych przez 
Gminę Lubartów (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2019 r. poz. 2568), wprowadza się następujące zmiany:  

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie „ 1. Ustala się tygodniowy wymiar zajęć dla logopedów, pedagogów, 
psychologów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych oraz nauczycieli przedszkoli i placówek 
przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.”; 

2) w § 2 ust. 2 tabela otrzymuje brzmienie: 

L.p. Stanowisko 
 
Tygodniowy obowiązkowy  

wymiar godzin zajęć 

1. Logopeda, pedagog, psycholog, doradca zawodowy,  terapeuta 
pedagogiczny  22 godziny 

2. Nauczyciel przedszkoli i placówek przedszkolnych pracujący z grupami 
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze 25 godzin 
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Poz. 2917



§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 września 2020 roku. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Sławomir Sugier 
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