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Poz. 1269
UCHWAŁA NR XX/266/2012
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/281/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 lutego 2005 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem szkoły lub pełniącego inne stanowisko kierownicze
w szkole oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć takim osobom,
zatrudnionego w szkołach lub placówkach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2, a także art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), Sejmik Województwa Opolskiego uchwala,
co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXXI/281/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie
zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego
dyrektorem, wicedyrektorem szkoły lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole oraz przyznawania
zwolnień od obowiązku realizacji zajęć takim osobom, zatrudnionego w szkołach lub placówkach, dla których
organem prowadzącym jest Województwo Opolskie, wprowadza się następującą zmianę:
w § 2 tabeli pozycja druga otrzymuje brzmienie:
Lp. Stanowisko kierownicze - funkcja

Obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

1

2

3

2.

Kierownik szkolenia praktycznego:
- dla 1 zawodu
- dla 2 zawodów
- dla 3 zawodów

12
10
8

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Sejmiku
Bogusław Wierdak

