
Uchwała Nr 300/XLI/2021 

Rady Miejskiej w Gostyninie 

 

z dnia  29 grudnia 2021 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym 

powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych w szkołach 

i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina. 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. 2020 r. poz. 713, 1378) i art. 42 ust. 6 i 7, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela (Dz. U. 2019 r. poz. 2215, z 2018 r. poz. 2245, z 2021 r. poz. 4) Rada Miejska 

w Gostyninie  uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 W uchwale nr 405/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21.06.2018 r. w sprawie 

zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze 

oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, 

logopedów i doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta 

Gostynina  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 6538 ze zm.), wprowadza się następujące zmiany: 

1. w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zatrudnionym 

w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina, z zastrzeżeniem 

§ 2a, udziela się obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w zależności od wielkości i typu placówki oraz 

warunków pracy.”, 

2. po § 2 dodaje się §2a w brzmieniu: 

„§2a. Dyrektor szkoły muzycznej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasta  

Gostynina zostaje zwolniony  z realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.” 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

 

§ 3 

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

Województwa Mazowieckiego. 

  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Andrzej Hubert Reder 



UZASADNIENIE 

 

Z uwagi na szczególną funkcję dyrektora szkoły i zakres obowiązków wynikających 

z pełnionej funkcji, przepisy prawa oświatowego przewidują w stosunku do nauczyciela, któremu 

powierzono stanowisko dyrektora, obniżenie wymiaru albo zwolnienie z obowiązku realizacji 

godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z 

uczniami albo na ich rzecz. 

Organ prowadzący szkołę, zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 2 Ustawy Karta nauczyciela określa 

zasady udzielania i rozmiar obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy lub zwalnia od obowiązku realizacji 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub 

wychowankami albo na ich rzecz. 

Zwolnienie dyrektora szkoły muzycznej z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru pensum zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych  motywuje się znacznym 

zwiększeniem obowiązków i odpowiedzialności dyrektora na skutek zmian w przepisach 

oświatowych nakładających na dyrektora szereg nowych zadań. w tym czasochłonny obowiązek 

dokonywania oceny pracy każdemu nauczycielowi co 5 lat.  Rosnąca liczba zadań związanych 

spoza pedagogicznymi   obowiązkami (organizacja koncertów, festiwali, konkursów muzycznych) 

przy jednoczesnym dużym obciążeniu nadzorem pedagogicznym, wymaga od dyrektora szkoły tego 

typu dużej dyspozycyjności.  W szkole tej nigdy nie było powołanego wicedyrektora. 

W związku z powyższym uzasadnieniem przedkłada się uchwałę zmieniająca uchwałę 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko 

kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, 

psychologów, logopedów i doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę Miasta Gostynina zawierającą takie zwolnienie dla dyrektora szkoły muzycznej. 


