
UCHWAŁA NR XLI/582/18
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

z dnia 20 kwietnia 2018 roku

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych 

przez Gminę Dąbrowa Tarnowska.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie  gminnym (t. jedn. Dz. U. 
z 2017 r., poz.1875 z późn. zm.) i art. 42 ust.7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela 
(t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 z  późn. zm.), Rada Miejska  w Dąbrowie Tarnowskiej uchwala, co 
następuje:

§ 1. Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły    oraz nauczycielowi    pełniącemu inne stanowisko 
kierownicze w szkole   , a także nauczycielowi   , który obowiązki kierownicze pełni                                  
w zastępstwie nauczyciela   , któremu powierzono stanowisko kierownicze, obniża się tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin zajęć w zależności od wielkości i typu szkoły    oraz warunków pracy do 
wysokości wymiaru określonego w poniższej tabeli:

L.p. Stanowisko kierownicze Tygodniowy wymiar zajęć
Przedszkola

1. Dyrektor przedszkola liczącego do 3 oddziałów 17
2. Dyrektor przedszkola liczącego 4 do 5 oddziałów 10
3. Dyrektor przedszkola liczącego 6 i więcej oddziałów 6

Szkoły podstawowe
1. Dyrektor szkoły liczącej do 16 oddziałów 5
2. Dyrektor szkoły liczącej 17 i więcej oddziałów 3
3. Wicedyrektor szkoły liczącej od 12 do 16 oddziałów 9
4. Wicedyrektor szkoły liczącej 17 i więcej oddziałów 7
5. Kierownik świetlicy szkolnej 20

§ 2. 1. Obniżkę tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć stosuje się na czas pełnienia funkcji 
kierowniczej odpowiednio:

a) od pierwszego dnia objęcia stanowiska – w stosunku do dyrektora szkoły lub przedszkola, wicedyrektora 
szkoły oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole,

b) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczycielowi powierzono pełnienie 
obowiązków kierowniczych w zastępstwie.
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§ 3. Traci moc uchwała nr VIII/102/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia                  11 lipca 
2011 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach każdego typu oraz 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
pedagoga szkolnego i psychologa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018 r.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jacek Sarat
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