
UCHWAŁA NR XLV/466/22 
RADY GMINY BRANICE 

z dnia 8 sierpnia 2022 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/312/21 Rady Gminy Branice z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie 
określenia rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach 
oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Branice oraz określenia tygodniowego wymiaru 

godzin dla niektórych innych nauczycieli 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 42 ust.7 pkt. 2 i 3 oraz art. 42a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.), Rada Gminy Branice uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale nr XXX/312/21 Rady Gminy Branice z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie określenia 
rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowo-
wychowawczych prowadzonych przez Gminę Branice oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin dla 
niektórych innych nauczycieli zmienia się treść § 2., który otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 2. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dla osób 
zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć na stanowisku: 

1) psycholog – 20 godzin, 

2) pedagog -20 godzin, 

3) pedagog specjalny – 20 godzin, 

4) logopeda- 20 godzin, 

5) doradca zawodowy – 20 godzin, 

6) terapeuta pedagogiczny – 20 godzin, 

7) nauczyciel przedszkola pracujący z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze – 
22 godziny.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2022 r. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Branice 

 
 

Bogusława Dyląg 
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