
PROJEKT 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY BARANÓW 

z dnia .................... 2018 r. 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska 

kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Baranów oraz tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów oraz doradców zawodowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 76 pkt 22 lit. "d" w związku 

z art. 147 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U.   

z 2017 r. poz. 2203) oraz art. 42 ust. 6, ust. 7 pkt 2 i art. 91d pkt 1ustawy  z dnia 26 stycznia 1982 roku 

Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, ze zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w prowadzonym przez Gminę 

Baranów  Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Baranowie, obniża się tygodniowy, obowiązkowy wymiar 

godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych do wymiaru: 

1) dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego - 2 godziny, 

2) wicedyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego - 8 godzin. 

§ 2. Określa się tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin dla: 

1) pedagoga - 22 godziny, 

2) psychologa - 22 godziny, 

3) logopedy - 22 godziny, 

4) doradcy zawodowego - 22 godziny, 

5) terapeuty pedagogicznego - 22 godziny. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVII/309/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 8 maja 2014 roku 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska 

kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Baranów oraz tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów oraz doradców zawodowych. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 września 2018 roku. 

 


