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Poz. 1684
UCHWAŁA NR IX/44/2015
RADY GMINY W BOJADŁACH
z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bojadła.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 594 z późn. zm.), art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela
(Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się rozmiar obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycielom pełniącym
stanowiska kierownicze:
L.p.

1.

2.

3.

Stanowisko i rodzaj
placówki
Dyrektor szkoły od 6 do
9 oddziałów
Dyrektor szkoły
(zespołu) od
9 oddziałów

Typ placówki
oświatowej
Szkoła
Podstawowa
z Oddziałem
Przedszkolnym
Zespół
Edukacyjny
(Przedszkole
Szkoła
Podstawowa
i Gimnazjum)

Z-ca dyrektora szkoły
(zespołu) bez względu na
ilość oddziałów
Kierownik świetlicy
Szkoła
szkolnej
Podstawowa

Nauczycielskie
pensum

Rozmiar
tygodniowej
zniżki

Wymiar
godzin po
zniżce

18

11

7

18

15

3

18

10

8

26

5

21

2. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy,
nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne:
Lp
1
2
3

Stanowisko
Pedagog
Psycholog
Logopeda

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
28
25
25

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

4
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Nauczyciel prowadzący zajęcia specjalistyczne

30

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXX/175/13 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie
zasad udzielania i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć nauczycielom,
którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne w placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Bojadła (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2013 r., poz. 1821)
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojadła.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy w Bojadłach
Elżbieta Szwajkowska

