Projekt
z dnia 18 marca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR VIII/
/19
RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.1)) w brzmieniu nadanym przez 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) Rada Miejska w Niemodlinie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek
przedszkolnych, prowadzonych przez Gminę Niemodlin, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie
i dzieci młodsze – w liczbie 24 godzin.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 września 2019 r.

1) Zmiany

tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017r. poz. 2203 i z 2018r. poz. 2245
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Uzasadnienie
Artykuł 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), wprowadził zmianę
art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela, obowiązującą od dnia 1 września 2019 r.
Zmiana ta dotyczy określenia przez organ prowadzący tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w szkołach
i przedszkolach, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 25 godzin.
W niniejszej uchwale określono tygodniowy wymiar zajęć ww. nauczycieli w wysokości 24 godzin.
Mając na względzie przedstawiony stan prawny i faktyczny oraz fakt, iż do wyłącznej właściwości rady
gminy należy stanowienie w sprawach zastrzeżonych ustawami - art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.
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