
 

 

UCHWAŁA NR XLVII/304/13 

RADY MIEJSKIEJ BRZEGU 

z dnia 29 listopada 2013 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 obowiązkowym wymiarze godzin 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 (j.t. Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594 zm. poz. 645), art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 oraz art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Na-

uczyciela (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), Rada Miejska Brzegu, uchwala, co następuje:  

§ 1. § 1 pkt 6 uchwały Nr XXXVIII/240/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie określe-

nia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wy-

chowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowisko dyrektora, wicedyrektora; określenia tygo-

dniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Na-

uczyciela oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach sto-

sunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w jed-

nostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzeg, otrzymuje brzmienie:  

„6) dla wicedyrektora szkoły podstawowej liczącej 12 i więcej oddziałów – 9 godzin”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Opolskiego.  

  

 Przewodniczący  

Rady Miejskiej Brzegu 

 

Mariusz Grochowski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 9 grudnia 2013 r.

Poz. 2735


		2013-12-09T14:32:13+0000
	Polska
	TERESA MATCZYŃSKA; OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




