
UCHWAŁA NR XV.92.2020 

RADY GMINY JELENIEWO 

z dnia 29 maja 2020 r. 

 

 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII.182.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 kwietnia 

2018 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 

wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy 

zawodowego 
 

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 2020 r. poz. 713) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. c, w związku 

z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) 

po zaopiniowaniu projektu na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach 

zawodowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 263) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 1. W uchwale nr XXXII.182.2018 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 kwietnia 2018 r.  

w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru zajęć 

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego, 

tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: 

„w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru zajęć 

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego  

i nauczyciela przedszkola i oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej”. 

 

2. W § 3 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

„6) nauczyciel przedszkola i oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej 

pracujący z grupą obejmującą dzieci 6-letnie i dzieci młodsze – 23 godziny”. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo. 
 

 

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

Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2020 r. 

 
PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY JELENIEWO 
Jan Bielecki 

 
 

 


