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UCHWAŁA NR VI/51/2019
RADY GMINY LUBISZYN
z dnia 23 maja 2019 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych
w art. 42 ust. 7 pkt 3b-3c ustawy - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubiszyn.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2019r., poz. 506), art. 42 ust. 7 pkt 3b-3c, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
(t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 967 ze zm.) w związku z art. 6 pkt 14d ustawy z dnia 22 listopada 2018r. o zmianie
ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r.,
poz. 2245 ze zm.) - po zaopiniowaniu przez związki zawodowe Rada Gminy Lubiszyn uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin (pensum) dla:
1) pedagoga - 22 godziny;
2) psychologa - 22 godziny;
3) logopedy - 22 godziny;
4) terapeuty pedagogicznego - 22 godziny;
5) doradcy zawodowego - 22 godziny;
6) nauczyciela przedszkola i innych placówek przedszkolnych pracującego z grupami obejmującymi dzieci
6-letnie i dzieci młodsze - 24 godziny.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVI/274/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 29 maja 2018r. w sprawie
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych
w art. 42 ust. 7 pkt 3b ustawy - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Lubiszyn (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2018r., poz. 1443).
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie
od dnia 1 września 2019r.
Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Krzysztof Zwieruho

