
UCHWAŁA NR XIII/79/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 21 czerwca 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 

zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żarów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 t.j.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 r. 
poz. 967 z późn. zm.), w związku z art. 6 pkt 14 lit. d ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo 
oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2245 z późn. zm.), 
Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje.

§ 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek 
przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w wymiarze 22 godzin.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żarowie

Roman Konieczny
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Uzasadnienie

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2245 z późn. zm.), w art. 6 pkt 14 lit. d wprowadza zmiany
w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018, poz. 967 z późn. zm.) m. in. dodając nową
regulację tj. art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. c dotyczącą tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli
przedszkoli oraz innych placówek, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żarów. Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. c
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela od dnia 1 września 2019 r. organ prowadzący określa
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla w/w nauczycieli, który nie może przekraczać 25 godzin.

Gmina Żarów jako organ prowadzący określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla nauczycieli
pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w wysokości 22 godzin. Powyższe
spowodowane jest faktem, iż grupy mieszane (5 i 6-latków) w placówkach oświatowych w gminie Żarów
występują przede wszystkim w szkołach podstawowych, gdzie przewagą są grupy 6-latków, a pensum nauczyciela
w tym przypadku wynosi 22 godziny.

Zmiana niniejszej ustawy, a tym samym uchwała wchodzą w życie z dniem 1 września 2019 r.

Sporządziła:

Aleksandra Walada

Podinspektor ds. Oświaty i Kultury
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