
 
 

UCHWAŁA Nr XXVI/2009 
RADY GMINY LUBRZA 
z dnia 29 grudnia 2009r. 

 
 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/171/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 
29.09.2009 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniŜek 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 
róŜnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w przedszkolach 
i szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza. 
 
 Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt. 2 i 3 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 
 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170,  
poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102,  
poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 
r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458) Rada Gminy 
Lubrza uchwala co następuje.    
 

§ 1 
W uchwale Nr XXIII/171/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 29.09.2009 roku w sprawie 
określenia zasad udzielania i rozmiaru obniŜek 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 róŜnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 
zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza wprowadza się 
następujące zmiany: 
 
1. w par. 2 ust. 1 wykreśla się wyraŜenie: „nauczyciela pełniącego inne stanowisko 
kierownicze w szkole, a takŜe”  
2. wykreśla się treść par. 3  
 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 
 
          Przewodniczący 
                  Rady Gminy Lubrza 
          Krzysztof Sobstyl 


