UCHWAŁA NR XXXVIII/300/2022
RADY GMINY PŁUŻNICA
z dnia 28 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr LII/352/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie
określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom,
którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy karta nauczyciela prowadzących
zajęcia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Płużnicy prowadzonym przez Gminę Płużnica
Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559,
poz. 1005 i poz. 1079), i w związku z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1762, Dz. U. z 2022 r. poz. 935 i poz. 1116) po zaopiniowaniu przez organizacje związkowe uchwala się,
co następuje:
§ 1. W Uchwale nr LII/352/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia
zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono
stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy karta nauczyciela prowadzących zajęcia w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Płużnicy prowadzonym przez Gminę Płużnica § 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 3. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych
w Karty Nauczyciela:
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1września 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Płużnica
Szymon Dudzik
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 42 ust. 7 i ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę lub
placówkę określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w związku ze zmianą przepisów i dodaniem
stanowiska pedagoga specjalnego należy określić dla tego stanowiska tygodniową liczbę godzin
obowiązkowego wymiaru zajęć.
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