
Uchwała nr 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. 

 

 

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

z 2018 poz. 994 oraz poz. 1000) 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 (Dz. U. z 2018 poz. 967) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionym w przedszkolach 

i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina 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. Tygodniową obniżkę godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przedstawia 

poniższa tabela: 

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowa obniżka godzin 

1 Dyrektor przedszkola liczącego: 

- do 2 oddziałów 

- od 3 oddziałów 

 

20/25 

23/25 

2 Dyrektor szkoły liczącej: 

- do 10 oddziałów 

- od 11 do 20 oddziałów 

- od 21 oddziałów 

 

12/18 

14/18 

15/18 

3 Wicedyrektor szkoły 9/18 

4 Kierownik sekcji instrumentalnej 6/18 

 

3. Obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ulega odpowiednio zaokrągleniu do 

jedności w ten sposób, że czas do 0,5 godziny pomija się, a powyżej 0,5 godziny liczy się za pełną 

godzinę. 

4. 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 

Ustala się 22 godziny jako tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć prowadzonych 

bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których 

organem prowadzącym jest Miasto Gostynin. 

 

 

 

 



 

 

§ 3 

Traci moc uchwała Nr 115/XXIV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 kwietnia 30 listopada 

2015 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono 

stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach 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 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 września 2018 r. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

          Andrzej Robacki 

 



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. Obowiązujący wymiar wynosi 30 godzin tygodniowo 

dla doradców zawodowych oraz 26 dla pedagogów, logopedów, psychologów i wynikał z  

obowiązującej dotychczas uchwały Nr 115/XXIV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 

kwietnia 30 listopada 2015 r.  

  
Przedkładany projekt stanowi realizacje zapisów art. 42 ust 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela, który 

został zmieniony art. 76 pkt 22  lit d ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań 

oświatowych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2203)  i otrzymał następujące brzmienie: 

  
„7. Organ prowadzący szkołę lub placówkę określa: 

(...) 

3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć: 

(...) 

b) pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z 

wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, z tym że 

wymiar ten nie może przekraczać 22 godzin.”, 

  
Zaproponowane pensum 22 godziny tygodniowo dla pedagogów, psychologów, logopedów, 

terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zostało  uzgodnione z dyrektorami szkół 

i przedszkoli. 

  

  


