
Projekt

z dnia  11 marca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie 

i dzieci młodsze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.                
z 2018 r. poz. 994,1000, 1349, 1432 i 2500 ) i art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin, pracujących 
z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w wysokości 22 godzin. 

§ 2. Traci moc § 1 pkt 6 uchwały  Nr XLVIII/381/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 marca 2018 r. 
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, 
obowiązującego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Gogolin (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 966).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 września 2019 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie

Piotr Czok

Id: B40729CB-4EE8-4B43-8606-8B8C4DACA451. Projekt Strona 1



UZASADNIENIE

Podjęcie powyższej uchwały ma na celu uporządkowanie i uaktualnienie zapisów uchwały
z dostosowaniem jej do zmiany prawa oświatowego. Art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela nakłada na organ prowadzący szkoły i przedszkola obowiązek określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci
młodsze, z tym że ten wymiar nie może przekroczyć 25 godzin. W związku z powyższym zaproponowano
w uchwale 22 godziny tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych
w placówkach oświatowych Gminy Gogolin. Taki wymiar był określony w dotychczas obowiązującej
uchwale Nr XLVIII/381/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązującego
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w szkołach prowadzonych
przez Gminę Gogolin (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 966).
Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie uzyskał pozytywną opinię reprezentatywnych związków
zawodowych.
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