
UCHWAŁA NR XLV/592/18
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, 
przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowisko 

dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru zajęć nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela 

w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzeg.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1000) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 967) w związku z art. 76 pkt 22 lit. d oraz art. 147 pkt 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 2203) Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, przedszkolach obniża się 
tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony 
w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

2. Obowiązkowy tygodniowy wymiar nauczycieli, o których mowa w ust. 1, wynosi:

1) dla dyrektora przedszkola liczącego:

a) do 5 oddziałów - 6 godzin,

b) 6 i więcej oddziałów - 8 godzin.

2) dla dyrektora przedszkola integracyjnego - 6 godzin,

3) dla wicedyrektora przedszkola liczącego 6 i więcej oddziałów - 12 godzin.

4) dla wicedyrektora przedszkola integracyjnego - 10 godzin.

5) dla dyrektora szkoły podstawowej liczącej:

a) do 12 oddziałów - 4 godziny,

b) 12 i więcej oddziałów - 6 godzin, z zastrzeżeniem punktu 6.

6) dla dyrektora PSP nr 1 i dyrektora PSP nr 5 - 4 godziny.

7) dla wicedyrektora szkoły podstawowej liczącej 12 i więcej oddziałów - 10 godzin.

§ 2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 niniejszej uchwały odnosi się również do nauczycieli 
zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze.

§ 3. Określa się następujący tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla:

1) pedagoga, logopedy, doradcy zawodowego, terapeuty pedagogicznego, psychologa - 22 godziny,

2) nauczyciela przedszkola pracującego z grupami mieszanymi obejmującymi zarówno dzieci 6-letnie jak 
i dzieci innych grup wiekowych - 22 godziny.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu.

§ 5. Traci moc uchwała 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 pracy o różnym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 
Brzeg.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018 r.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej Brzegu

Barbara Mrowiec
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UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XLV/592/18

RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

Z DNIA 28 CZERWCA 2018 R.

Ustawą z dnia 27 pażdziernika 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r. poz.

2203) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r. poz.

967) polegające w szczególności na wprowadzeniu regulacji dotyczącej obowiązkowego tygodniowego

wymiaru godzin dla pedagoga, logopedy, psychologa, doradcy zawodowego, terapeuty pedagogicznego.

Ponadto w związku ze zmianami wynikającymi z wprowadzenia nowego ustroju szkolnego

dokonano zmiany w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin dydaktycznych nauczycielom, którym

powierzono stanowiska kierownicze oraz nauczycielom przedszkoli pracującym zarówno z dziećmi

sześcioletnimi, jak i z dziećmi młodszymi w jednej grupie.

W związku z powyższym zasadnym stało się przedłożenie projektu niniejszej uchwały.
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