
 

Uchwała nr 363/LII/2022 

Rady Miejskiej w Gostyninie 
 

z dnia 29 września 2022 roku 
 

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

stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dla nauczycieli zatrudnionych 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 

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 oraz art. 91d pkt 1 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta w Gostyninie, w zależności od wielkości i 

typu szkoły oraz warunków pracy, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta 

Nauczyciela do liczby godziny zajęć określonych w tabeli: 

 

 

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy wymiar zajęć 

1 Dyrektor przedszkola liczącego: 

- do 2 oddziałów 

- od 3 oddziałów 

 

5 

2 

2 Dyrektor szkoły lub zespołu szkolno-przedszkolnego 

liczącego: 

- do 10 oddziałów 

- od 11 do 20 oddziałów 

- od 21 oddziałów 

 

 

6 

4 

2 

3 Wicedyrektor szkoły 9 

4 Wicedyrektor przedszkola 11 

5 Kierownik sekcji instrumentalnej 12 

 

 

2. Wymiar zajęć, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również nauczyciela, który obowiązki 

kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono to stanowisko, z tym że 

obowiązuje on od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono 

nauczycielowi pełnienie obowiązków na tym stanowisku, a ustaje z końcem miesiąca, w którym 

nauczyciel zaprzestał pełnić to stanowisko. 

 

 

 

 

 

 



§ 2 

 

1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć przez nauczycieli zatrudnionych w pełnym 

wymiarze w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta 

Gostynina, wymienionych w art 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1762 z późn. zm.). 

 

2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć przedstawia poniższa tabela: 

 

L.p. Stanowisko 

Tygodniowy 

obowiązkowy 

wymiar zajęć 

1. Pedagog 22 

2. Pedagog specjalny 22 

3. Psycholog 22 

4. Logopeda 22 

5. Terapeuta pedagogiczny 22 

6. Doradca zawodowy 22 

7. 

Nauczyciel przedszkola i innej placówki przedszkolnej pracujący 

z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, w przypadku 

większej lub równej liczby dzieci 6-letnich. 

22 

8. 

Nauczyciel przedszkola i innej placówki przedszkolnej pracujący 

z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, w przypadku 

mniejszej liczby dzieci 6-letnich. 

25 

 

§ 3 

 

Traci moc 405/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 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. 

 

§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

 

§ 5 

 

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

Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dniem 1 września 2022 r 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

   Andrzej Hubert Reder 

 



Uzasadnienie 
 

Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela organ 

prowadzący szkołę określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami dla 

stanowisk zajmowanych przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach/przedszkolach, dla których 

nie określono pensum we wspomnianej ustawie oraz określa przypadki, w jakich nauczycielowi 

zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar 

godzin zajęć, oraz warunki i tryb tego obniżenia. 

 

Art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022. poz. 1116) zmieniającej m. in. ustawę Karta Nauczyciela z 

dniem 1 września 2022 r.  wprowadza do szkół nową grupę nauczycieli – pedagogów specjalnych. 

Dla tej grupy nauczycieli ustala się niniejszą uchwałą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin na 

poziomie 22 godzin. W pozostałych przypadkach pensum pozostaje określone na poziomie 

dotychczasowym. 

 

W związku ze zbliżającym się zakończeniem prac budowlanych – rozbudowa Przedszkola 

nr 4 w Gostyninie i utworzeniem wielooddziałowego przedszkola powstanie konieczność 

powołania wicedyrektora tej placówki. W związku z powyższym niniejsza uchwała ustala obniżony 

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

dla wicedyrektora przedszkola. W pozostałych przypadkach obniżenie tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin pozostaje na dotychczasowym poziomie. 

 


