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UCHWAŁA NR XLVII/388/18
RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych
w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i wymiaru
tygodniowego godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach dla których
organem prowadzącym jest Gmina Bobowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U.
z 2018 r. poz. 994), art. 42 ust. 3, 6 i 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) w związku z art. 147 pkt 3 i art. 76 ust. 1 pkt 22 lit. d ustawy z dnia
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) Rada Miejska
w Bobowa uchwala się, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:
1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.);

(Dz. U.

2. szkole – należy przez to rozumieć szkoły podstawowe, zespoły szkolno-przedszkolne, przedszkola
i oddziały przedszkolne w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobowa;
3. nauczycielu – należy przez to rozumieć, także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego
zatrudnionego w szkole;
4. pensum – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich
rzecz.
§ 2. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, obniża się tygodniowy
obowiązkowy
wymiar
godzin
dydaktycznych,
wychowawczych
i opiekuńczych
określonych
w art. 42 ust. 3 ustawy do liczby godzin określonych w tabeli:
lp.

1.

2.
3.

stanowisko

liczba oddziałów w szkole

liczba godzin pensum

dyrektor przedszkola

2 oddziały czynne ponad 5 godzin

12 godzin

Dyrektor szkoły, zespołu
szkół

8 – 12 oddziałów

5 godzin

12 i więcej oddziałów

3 godziny

12 i więcej oddziałów

7 godzin

wicedyrektor
zespołu szkół
Kierownik
szkolnej

szkoły,
świetlicy

16 godzin
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2. Pensum ustalone w ust.1 odnosi się również do nauczycieli, którym czasowo powierzono pełnienie
obowiązków dyrektora lub wicedyrektora szkoły, z tym że obowiązuje ono od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu powierzenia pełnienia obowiązków.
§ 3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli o których mowa
w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć ustala się do liczby godzin określonych
w tabeli:
lp.
1.
2.
3.
4.
5.

stanowisko
Pedagog
Psycholog
Logopeda
Doradca zawodowy
Terapeuta pedagogiczny

liczba godzin pensum
22 godziny
22 godziny
22 godziny
22 godziny
22 godziny

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXI/136/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 31 maja 2012 r.
w sprawie
zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli
pełniących obowiązki w ich zastępstwie oraz ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
pedagogów, logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobowa
(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2012 r. poz. 2842);
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobowej.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Tabiś

