
UCHWAŁA NR XXVII/186/12
RADY POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 20 grudnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę nr XVII/112/12 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 23.02.2012 r. w sprawie zasad 
ustalania obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych dla nauczycieli wymienionych 

w art. 42 ust. 7 ustawy- Karta Nauczyciela i zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć dla nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego 

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 
142, poz. 1592, z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.), Rada Powiatu Brzeskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XVII/112/12 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 23.02.2012 r. w sprawie zasad ustalania 
obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych dla nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 
7 ustawy — Karta Nauczyciela i zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 
nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego (Dziennik 
Urzędowy Województwa Opolskiego z 2012 r. poz. 510), wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych 
obniża się tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych o liczbę 
godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć, 
a wymiarem określonym w poniższej tabeli: 

 
 Stanowisko kierownicze Tygodniowy 

wymiar zajęć 
1. Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu, liczącej: 

- do 8 oddziałów 
- od 9 do 16 oddziałów 
- od 17 do 20 oddziałów 
- od 21 oddziałów 

10 
6 
4 
5 

 wicedyrektor szkoły (zespołu) każdego typu, liczącej: 
- od 12 do 16 oddziałów 
- od 17 do 20 oddziałów 
- od 21 oddziałów 

10 
7 
9 

2. Kierownik warsztatu szkolnego, laboratorium, szkolenia 
praktycznego,              we wszystkich typach szkół 

10 

 Zastępca kierownika warsztatu szkolnego, laboratorium, szkolenia 
praktycznego, we wszystkich typach szkół 12 

3. Dyrektor poradni psychologiczno- pedagogicznej- terenowej, w tym 
specjalistycznej 10 

 Kierownik filii poradni psychologiczno- pedagogicznej 16 
4. Dyrektor specjalnego ośrodka szkolno- wychowawczego 4 
 Wicedyrektor specjalnego ośrodka szkolno- wychowawczego 8 
5. Kierownik internatu w specjalnym ośrodku szkolno- wychowawczym 

liczącym do 80 uczniów 12 
6. Kierownik stałego szkolnego schroniska młodzieżowego 20 
”.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 
Brzeskiego 

Henryk Mazurkiewicz
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