
UCHWAŁA NR XIII/90/19
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU

z dnia 22 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr X/65/19 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 29 maja 2019 roku 
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolu i w szkołach, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Nowogrodziec oraz określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, 

doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących 
z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 506) i art. 42 ust. 6, ust. 7 pkt 2 i 3 lit. b i lit. c oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia  26 stycznia 
1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/65/19 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie określenia 
zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym 
powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolu i w szkołach, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Nowogrodziec oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli 
pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli 
przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci 
młodsze w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „ 2. Ustalony w Załączniku Nr 1, o którym mowa w § 1, 
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych odnosi się 
także do nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym 
powierzono te stanowiska z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia pełnienia zastępstwa 
do dnia ustania przeszkody w sprawowaniu funkcji przez osobę zastępowaną lub do czasu powierzenia 
stanowiska kierowniczego innej osobie.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 roku.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Łukasz Konrad Izydorczyk
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