
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/191/16 

RADY GMINY BOCHNIA 

z dnia 22 czerwca 2016 roku 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

nauczycieli, którym powierzono funkcje dyrektorów i wicedyrektorów, a także dla nauczycieli, którzy 

obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze 

w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bochnia 

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt. 2 i art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (j. t. 

Dz.U. z 2014r., poz. 191 z p. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (j. t. Dz.U. z 2016r., poz. 446) Rada Gminy Bochnia uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Nauczycielom, którym powierzono funkcje dyrektorów przedszkola obniża się tygodniowy 

obowiązkowy wymiar godzin – o którym mowa w art. 42 ust. 3, a także w przepisach wydanych na podstawie 

art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela – o stałą liczbę godzin określoną ust. 2, 

w zależności od czasu pracy i liczby oddziałów przedszkola. 

2. W przedszkolu: 

1) czynnym do 5 godzin dziennie: obniża się o 5 godzin tygodniowo; 

2) czynnym powyżej 5 godzin dziennie i liczącym do 2 oddziałów: obniża się o 12 godzin tygodniowo; 

3) czynnym powyżej 5 godzin dziennie i liczącym 3 - 4 oddziały: obniża się o 15 godzin tygodniowo; 

4) czynnym powyżej 5 godzin dziennie i liczącym więcej niż 4 oddziały: obniża się o 18 godzin tygodniowo. 

§ 2. 1. Nauczycielom, którym powierzono funkcje dyrektorów szkoły obniża się tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin – o którym mowa w art. 42 ust. 3, a także w przepisach wydanych na podstawie art. 42 ust. 7 

pkt. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela – o stałą liczbę godzin określoną w ust. 2, 

w zależności od liczby oddziałów szkolnych. 

2. W szkołach: 

1) liczących do 4 oddziałów: obniża się o 6 godzin tygodniowo; 

2) liczących od 5 do 7 oddziałów: obniża się o 8 godzin tygodniowo; 

3) liczących od 8 do 10 oddziałów: obniża się o 10 godzin tygodniowo; 

4) liczących od 11 do 15 oddziałów: obniża się o 13 godzin tygodniowo; 

5) liczących więcej niż 15 oddziałów: obniża się o 15 godzin tygodniowo. 

§ 3. 1. Nauczycielom, którym powierzono funkcje zastępcy dyrektora szkoły lub zespołu szkolnego, obniża 

się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin – o którym mowa w art. 42 ust. 3, a także w przepisach 

wydanych na podstawie art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela – o 8 godzin 

tygodniowo. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 11 lipca 2016 r.

Poz. 4166



2. Zasady ustalone w § 1, 2 i 3 ust. 1 dotyczą odpowiednio nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni 

w zastępstwie dyrektora szkoły lub przedszkola. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bochnia. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVI/159/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 9 marca 2016r.w sprawie zasad 

udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym 

powierzono funkcje dyrektorów i wicedyrektorów, a także dla nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze 

pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Bochnia wraz z poprzedzającą ją uchwałą Nr XIII/101/00 Rady 

Gminy w Bochni z dnia 30 mają 2000r. w sprawie określenia zasad udzielania rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli 

pełniących funkcje kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy  

Piotr Gajek 
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