
UCHWAŁA NR XLIV/321/2018
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU

z dnia 27 marca 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr VII/30/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru 
zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono 

stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez

Gminę Głogówek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875 ze zm. 1)), art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1189 z późń. zm. 2)) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, Rada Miejska w Głogówku uchwala,
co następuje:

§ 1. Zmienia się treść § 3  Uchwały Nr VII/30/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zasad udzielania 
i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono 
stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Głogówek, 
który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych 
w pełnym wymiarze czasu pracy według następujących norm:

a) pedagog w wymiarze 22 godzin;

b) logopeda w wymiarze 22 godzin;

c) psycholog w wymiarze 22 godzin;

d) doradca zawodowy w wymiarze 22 godzin;

e) terapeuta pedagogiczny w wymiarze 22 godzin;

f) nauczyciel w oddziałach łączonych dzieci 5 i 6 letnich w wymiarze 22 godzin

2. Za godzinę pracy nauczycieli wymienionych w ust. 1 przyjmuje się godzinę zegarową”.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głogówku

Mieczysław Hołówko

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r. poz.2232 oraz z 2018 r. poz.130

2) zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r. poz.60  i poz. 2203
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