
UCHWAŁA NR L/656/22 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 30 listopada 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/601/22 Rady Gminy Lubicz z dnia 2 września 2022 roku w sprawie 
określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, 
terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych 

i nauczycieli przedszkola i innej placówki przedszkolnej pracującej z grupą obejmującą dzieci 6-letnie 
i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina 

Lubicz 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2022, poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561)  oraz art. 42 ust. 6 i 7 w zw. z art. 91 d pkt 1 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700, 
1730), po uzyskaniu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, uchwala się, co następuje: 

§ 1. W  uchwale Nr XLV/601/22 Rady Gminy Lubicz z dnia 2 września 2022 roku w sprawie określenia 
zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, 
którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli przedszkola i innej placówki przedszkolnej pracującej 
z grupą obejmującą dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których 
organem prowadzącym jest gmina Lubicz §1, punkt 9 tabeli przyjmuje brzmienie: 

L.p. Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin zajęć 

9 Dyrektor przedszkola liczącego od 5 do 8 oddziałów 3 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Barcikowski 
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Uzasadnienie 

Zmniejszenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin  dla dyrektora przedszkola z sześciu do 
trzech godzin dydaktycznych podyktowane jest zwiększeniem obowiązków wynikających z pracy 
przedszkola oraz z nadzoru pedagogicznego. Ponadto w przedszkolu nie ma pracowników biurowych: 
sekretarki i kadrowej. Zatem wszystkie czynności biurowe spoczywają na dyrektorze placówki. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

  

Zbigniew Barcikowski 
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