
UCHWAŁA NR XVI/99/2019
RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY

z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych 
placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym ( T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309), art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. c 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967; zm.: Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2203; z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 730, 1287) w związku z art. 6 pkt 14 lit. d i art. art. 170 ustawy z dnia 
22 listopada 2018r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 
( T. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2245; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2432 oraz z 2019 r. poz. 534 i poz. 1287) Rada 
Miejska w Wiślicy uchwala, co następuje:

§ 1. 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla 
nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami mieszanymi obejmującymi 
dzieci 6-letnie i dzieci młodsze wynosi 25 godzin.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

mgr Jacek Gocyk
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 6 pkt 14 lit. d) w zw. z art. 170 ustawy z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy - Prawo
oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (T. j. Dz. U. z 2018 r. poz.
2245; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2432 oraz z 2019 r. poz. 534 i poz. 1287) w art. 42 ust. 7 pkt 3
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (T. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2245; zm.: Dz. U.
z 2018 r. poz. 2432 oraz z 2019 r. poz. 534 i poz. 1287) została dodana lit. c), w związku z czym
organ prowadzący przedszkole szkołę lub placówkę określa tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 25
godzin.
Przedmiotowa uchwała nie wprowadza zmian niekorzystnych dla pracownika, gdyż wszyscy
nauczyciele klas 6- cio letnich i młodsze mają w umowie określone pensum 25 godzin.
Treść uchwały została uzgodniona ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Id: 1E212345-CEE1-4F1F-B95C-F5A0B3CE3932. Podpisany Strona 1

https://sip.lex.pl/#/document/18782709?unitId=art(170)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18782709?unitId=art(170)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18782709?unitId=art(170)&cm=DOCUMENT



