
UCHWAŁA NR XIX/186/16
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

z dnia 22 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/240/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 marca 2013 r. 
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom 
zajmującym stanowisko dyrektora, wicedyrektora; określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela 
oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w 

ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze 
godzin w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzeg

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 oraz art. 91d ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 
r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191,zm: Dz. U. z 2015 r. poz. 357, poz. 1268, poz. 1418) 
Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje:

§ 1. W § 3 Uchwały Nr XXXVIII/240/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 marca 2013 r. w 
sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowisko 
dyrektora, wicedyrektora; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustalenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki 
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin w jednostkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Brzeg, dodaje się pkt 6 w brzmieniu:  "6) nauczyciel wspomagający:

- w przedszkolu - 25 godzin,

- w klasach I-III szkoły podstawowej- 23 godziny,

- w klasach IV-VI szkoły podstawowej - 22 godziny,

- w klasach I-III gimnazjum - 22 godziny.".

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 września 2016 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej Brzegu

Barbara Mrowiec
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