UCHWAŁA NR XIII/102/2019
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE
z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6letnie i dzieci młodsze.
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) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. c, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje:
§ 1.
Określa się obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć nauczycieli przedszkola i oddziałów
przedszkolnych w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłodawa pracujących
z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i dzieci młodsze w ilości 22 godzin tygodniowo.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Krzysztof Krusiński
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/102/2019
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 25 września 2019 r.

Podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne w wyniku zmiany brzmienia art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela wprowadzonej ustawą 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),
wynikających z art. 6 pkt. 14 lit. d) przedmiotowej ustawy zmieniającej. Zgodnie z nowym brzmieniem
art. 42 ust. 7 pkt. 3 lit. c) organ prowadzący został bowiem zobligowany do określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru 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
przekroczyć 25 godzin. W praktyce w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
mogą być tworzone grupy mieszane złożone z dzieci 6-letnich jak i młodszych. Dotychczas jednak brak było
jednolitych uregulowań w tym zakresie. Przeprowadzona analiza stanu faktycznego z uwzględnieniem
występujących potrzeb prowadzi do wniosku, iż od 1 września 2019 r. tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących
z grupami dzieci 6-letnich i dzieci młodszych powinien wynosić 22 godziny. W tym stanie rzeczy, podjęcie
uchwały należy uznać za zasadne.
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