
UCHWAŁA NR VII/60/19
RADY GMINY BOCHNIA

z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, 
logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli przedszkoli pracujących 

z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bochnia

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt. 3, art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z p. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) - Rada Gminy Bochnia uchwala co 
następuje:

§ 1. 1. Obowiązkowy wymiar zajęć, realizowany bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich 
rzecz przez pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych, 
zatrudnianych w pełnym wymiarze w szkołach i przedszkolach Gminy Bochnia, wynosi  22 godziny zegarowe 
w tygodniu.

2. Obowiązkowy wymiar zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-
letnie i dzieci młodsze, zatrudnianych w pełnym wymiarze w szkołach

i przedszkolach Gminy Bochnia, wynosi:

1) 22 godziny zegarowe w tygodniu – gdy w grupie jest więcej niż sześcioro dzieci 6-letnich

2) 25 godzin zegarowych w tygodniu – gdy w grupie jest mniej niż siedmioro dzieci 6-letnich

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIX/363/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów,

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bochnia

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego

i wchodzi w życie od dnia 1 września 2019 r.

 
Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Gajek

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 25 czerwca 2019 r.

Poz. 4751
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