
                      Łubniany, dnia 17 maja 2018 r.          

BORG/14 - 18 

                                                                               Pan(i) 

                                                                                         …………………………… 

                                                                                         .………………………….. 

             Zawiadamia się, że Przewodniczący Komisji Oświatowej w porozumieniu                                   

z  Przewodniczącym Rady Gminy zwołuje członków tej komisji w dniu 6 czerwca 2018 r.                  

o godz. 15.15 na dwudzieste siódme posiedzenie, które odbędzie się, w sali konferencyjnej 

Urzędu Gminy w Łubnianach, ul. Opolska 104 z proponowanym porządkiem obrad: 

1) Działalność świetlic szkolnych w szkołach i program działań szkół w zakresie zajęć 

pozalekcyjnych. 

2) Współdziałanie szkół na rzecz lokalnego środowiska: festyny, zawody sportowe, 

konkursy. 

3) Opiniowanie i analiza propozycji wypoczynku letniego dzieci z gminy Łubniany. 

4) Ustalenie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego  

i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasady przyznawania nagród  

nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych w gminie Łubniany. 

5) Określenie rodzajów świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania w ramach 

środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli,  

dla których organem prowadzącym jest gmina Łubniany. 

6) Opłaty za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę Łubniany. 

7) Zasady udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego  

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, 

którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów, psychologów, doradców 

zawodowych, terapeutów pedagogicznych w przedszkolach i szkołach podstawowych 

prowadzonych przez gminę Łubniany. 



8) Upoważnienie dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół 

w Łubnianach do prowadzenia spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 

9) Zmiana Uchwały Nr XIX/123/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 lipca 2016 r.  

w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej 

jednostek budżetowych Gminy Łubniany.  

10) Zmiana Uchwały Nr XIX/124/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 lipca 2016 r.  

w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno - Administracyjnego 

Szkół w Łubnianach. 

11) Sprawy bieżące. 

 

• Materiały dotyczące punktów nr 4, 5, 6, 7, 8, 9 oraz 10 zostaną przekazane w terminie 

późniejszym. 

 

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej zgodnie               

z art. 25 ust. 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity                     

Dz. U. z 2017 r. poz. 1875). 

 

Przewodniczący Komisji Oświatowej 

    Dreier Norbert 

 

 

 


