
 

 

UCHWAŁA NR LI/306/17 

RADY GMINY LĄDEK 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/175/09 Rady Gminy Lądek z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie 

zasad obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz 

nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk 

o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć pedagogów zatrudnionych w szkołach. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca1990 roku o samorządzie gminnym  ( Dz.U. 

z 2017 r. poz. 1875), w związku z art.42 ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku  Karta 

Nauczyciela ( Dz.U. z  2017r. poz.1189 z póź. zm.)  Rada Gminy Lądek uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXIX/175/09 Rady Gminy Lądek z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie zasad obniżenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących 

obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 

obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

pedagogów zatrudnionych w szkołach §1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Dyrektorowi szkoły oraz wicedyrektorowi szkoły obniża się tygodniowy obowiązkowy  wymiar 

godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych który wynosi: 

1. Dla dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum: 12 oddziałów – 5 godzin, powyżej 

12 oddziałów – 3 godziny. 

2. Dla dyrektorów przedszkola – 5 godzin. 

3. Wicedyrektorzy szkół zobowiązani są do prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze o 5 

godzin wyższym od wymiaru ustalonego dla dyrektorów”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lądek. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady  

(-) Waldemar Błaszczak  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 8 stycznia 2018 r.
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