
 

 

UCHWAŁA NR XLVIII/254/2014 

RADY GMINY SZAFLARY 

z dnia 21 sierpnia 2014 roku 

w sprawie: obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami 

Na podstawie art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 oraz art. 91 d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. 

Dz.U. z 2014 r. Poz. 191) Rada Gminy Szaflary uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Obniża się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć o których mowa w art. 42 ust. 3 Karty 

Nauczyciela nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i przedszkolu. 

2. Ustala się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych dla nauczycieli o których mowa w pkt 1: 

Lp. Funkcja 
Obowiązkowy tygodniowy wymiar 

zajęć 

1  Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie, 

liczącego: 

 - 1 oddział 

 - od 2 do 4 oddziałów 

 

 

15 

12 

2  Dyrektor szkoły każdego typu i stopnia liczącej: 

 - do 4 oddziałów, 

 - od 5 do 6 oddziałów 

 - od 7 do 8 oddziałów 

 - od 9 do 16 oddziałów 

 - 17 i więcej oddziałów 

 

12 

10 

8 

5 

3 

§ 2. Wicedyrektorzy szkół obowiązani są do prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych w wymiarze o 4 godziny wyższym od wymiaru ustalonego dla dyrektorów. 

§ 3. Ustalony w paragrafach 1 i 2 wymiar zajęć odnosi się również do nauczycieli, którym powierzono 

funkcje kierownicze w zastępstwie nauczycieli powołanych do pełnienia funkcji kierowniczych, z tym że 

obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono 

nauczycielowi pełnienie funkcji kierowniczej, a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał 

pełnić te funkcję. 
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§ 4. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu nie przydziela się 

godzin ponadwymiarowych, chyba, że z planów nauczania przedmiotu wynika potrzeba przydzielenia większej 

liczby godzin. Zgodnie z art. 35 ust. 1 Karty Nauczyciela za dopuszczalną liczbę godzin ponadwymiarowych 

realizowanych przez nauczyciela zatrudnionego na stanowisku dyrektora, wicedyrektora lub na innym 

stanowisku kierowniczym należy przyjąć 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru ustalonego dla 

wymienionych nauczycieli w obniżonej wysokości na podstawie art.42 ust. 6 Karty Nauczyciela. 

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Szaflary. 

§ 6. Traci moc Uchwała nr VII/46/2003 z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie obniżenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych 

bezpośrednio z uczniami oraz uchwała Nr XIX/102/2004 z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie zmiany ww. 

uchwały. 

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

Województwa Małopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Szlęk 
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