UCHWAŁA NR XLIII.377.2022
RADY GMINY LEGNICKIE POLE
z dnia 27 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XL.254.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 20 marca 2018 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone
dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagoga, psychologa
i logopedy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z póź. zm.), art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b , oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z póź. zm.) Rada Gminy Legnickie Pole
uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XL.254.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie
zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska
kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym
tygodniowym
obowiązkowym
wymiarze
godzin,
pedagoga,
psychologia
i logopedy,
wprowadza się następujące zmiany, § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz przez nauczycieli
nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnionych
w pełnym wymiarze zajęć w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Legnickim Polu, którego organem
prowadzącym jest Gmina Legnickie Pole, w następującej wysokości:
1) nauczyciel pedagog – 22 godziny,
2) nauczyciel pedagog specjalny – 22 godziny,
3) nauczyciel psycholog – 22 godziny,
4) nauczyciel logopeda – 22 godziny.”.
§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr XL.254.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 20 marca 2018 r.
nie ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Legnickie Pole.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 01 września 2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Legnickie Pole
Jerzy Sajewicz
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