
UCHWAŁA NR XXXIV/242/2018
RADY GMINY LUBRZA

z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, wicedyrektora, oraz 
inne stanowisko kierownicze w szkole, zespole albo przedszkolu i przyznawania zwolnień z obowiązku 
realizacji zajęć takim osobom, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, 
psychologa, logopedy i doradcy zawodowego, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 

tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w przedszkolach i szkołach 
prowadzonych przez gminę Lubrza.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz.U. z 2018r. poz. 994 ) oraz art. 76 ust. 22 lit. d ustawy z dnia 27 października 2017 r. - o finansowaniu 
zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203), po uzyskaniu opinii związków zawodowych, Rada Gminy 
Lubrza uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIII/171/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 września 2009 r. w sprawie określenia 
zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela 
pełniącego funkcję dyrektora, wicedyrektora, oraz inne stanowisko kierownicze w szkole, zespole albo 
przedszkolu i przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć takim osobom, ustalenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego, oraz określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki 
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych 
w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza ( Dz. Urzęd. Woj. Opolsk. Nr 16 poz.239 
z dn. 12 lutego 2010r.), zmienionej uchwałą Nr XXXVI/188/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. (Dz. Urzęd. Woj. 
Opolsk. Nr 16 poz.240  z dn. 12 lutego 2010r.) oraz uchwałą Nr XXIII/119/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 
27 czerwca 2012r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012  poz. 1072),wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie : Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami  lub wychowankami albo na ich 
rzecz nauczycieli nie wymienionych w art. 42.ust. 3 Karty Nauczyciela  zatrudnionych w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Lubrza, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp. Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 
zajęć

1. pedagog 22
2. psycholog 22
3. logopeda 22
4. terapeuta pedagogiczny 22
5. doradca zawodowy 22

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego  z mocą obowiązująca od dnia 1 września 2018 r.

 

Przewodniczący Rady

Elżbieta Szwadowska
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