
   UCHWAŁA  nr 213/XXXVII/09
                         Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 28 września 2009 roku

w sprawie zasad udzielania zniżki godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje 
kierownicze w szkole, obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga, logopedy 

i psychologa zatrudnionych w placówkach oświatowych 
Gminy Miasta Gostynina .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, z późń. zm.), oraz art. 42 ust. 7 pkt 2  
i 3 w związku z art. 91d  pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r – Karta Nauczyciela  
(t. j. Dz. U. z 2006r Nr 97, poz. 674 ze zm.) Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co 
następuje:

§ 1
1.Ustala  się  tygodniowy  obowiązkowy  wymiar  godzin  zajęć  dydaktycznych,  
wychowawczych  i  opiekuńczych  prowadzonych  bezpośrednio  z  uczniami  lub 
wychowankami  albo  na ich  rzecz,  dla nauczycieli  pełniących funkcje  kierownicze 
w placówkach oświatowych w Gminie Miasta Gostynina zgodnie z poniższą tabelą:

L.p. Stanowisko kierownicze Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego 
wymiaru zajęć

1 2 3
1. Dyrektor Szkoły 3 -7
2. Wicedyrektor Szkoły 7 - 14
3. Dyrektor Przedszkola 6 - 12

2.Ustala  się  tygodniowy  obowiązkowy  wymiar  godzin  zajęć  dydaktycznych,  
wychowawczych  i  opiekuńczych  prowadzonych  bezpośrednio  z  uczniami  lub 
wychowankami albo na ich rzecz, dla pracowników placówek oświatowych w Gminie 
Miasta Gostynina zgodnie z poniższą tabelą:

L.p. Stanowisko Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego 
wymiaru zajęć

1. Pedagog 20
2. Logopeda 20
3. Psycholog 20

§ 2
1.  Burmistrz  Miasta  Gostynina  w  uzasadnionych  przypadkach  może  zwolnić  
dyrektora  placówki  oświatowej  od  obowiązku  realizacji  tygodniowego  wymiaru 
godzin  zajęć  określonego  w   §  1  ust.  1,  jeżeli  warunki  funkcjonowania  szkoły  
powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.  
2.  W  zwolnieniu,  o  którym  mowa  w  ust.1  określa  się  czas  na  który  udzielono  
zwolnienia.



3.  Zwolnienie  z  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  może  być  
cofnięte  w  każdym  czasie  z  chwilą  ustania  przyczyn  uzasadniających  zwolnienie 
z tych zajęć.                                 
                  

§ 3
1. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 ust. 1 i § 2 ust.  1 odnosi się również do  
nauczycieli  zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym 
stanowiska te powierzono.
2.  Wymiar  zajęć  nauczycieli  zajmujących  stanowiska  kierownicze  w  zastępstwie 
nauczycieli, którym stanowiska te powierzono obowiązuje poczynając od pierwszego 
dnia  miesiąca  następującego  po  miesiącu,  w  którym  nauczycielowi  zlecono 
zastępstwo.

§ 4
Indywidualne pensum dla nauczyciela ustala dyrektor placówki oświatowej  a dla 
dyrektora i wicedyrektorów placówki oświatowej ustala Burmistrz Miasta Gostynina,  
z uwzględnieniem wielkości szkoły, przedszkola i warunków pracy.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

§ 6
Traci  moc uchwała Nr 281/XLIX/02 Rady Miejskiej  w Gostyninie z  dnia 28 maja 
2002 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne 
funkcje kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta  
Gostynina.

§ 7
Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

     Jolanta  Syska - Szymczak


