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z dnia  17 czerwca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................

RADY MIASTA ZAKOPANE

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

w sprawie: tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego pracujących 

z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Miasto Zakopane

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 42 ust 3 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. 
– Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.), Rada Miasta Zakopane uchwala, co 
następuje:

§ 1. 
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 

szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego pracujących z grupami obejmującymi 
dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Miasto Zakopane wynosi:
1) 22 godziny – jeżeli liczba dzieci 6-letnich stanowi co najmniej 50% wszystkich dzieci w grupie;
2) 25 godzin – jeżeli liczba dzieci 6-letnich stanowi mniej niż 50% wszystkich dzieci w grupie.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.

§ 3. 
 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku .
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UZASADNIENIE

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli określony jest
w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967
i poz. 2245). Wymiar tych zajęć zróżnicowany jest w zależności od wieku dzieci, z którymi pracuje
nauczyciel. W przypadku nauczycieli pracujących z grupami dzieci 6 letnich tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzinzajęć wynosi 22 godziny, natomiast w przypadku nauczycieli
pracujących z grupami dzieci młodszych (m.in z grupą dzieci 5-letnich) wynosi 25 godzin.

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), dokonała nowelizacji
przepisów oświatowych i m.in przyznała organowi prowadzącemu przedszkola kompetencję do
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z
grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i młodsze.
Art. 6 pkt 14 lit.d w/w ustawy dodaje w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela literę c: cyt. "ust 7. Organ prowadzący szkołę lub placówkę określa: pkt. 3)
"tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć", lit. c: "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."
Artykuł ten wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

W związku z powyższym na mocy znowelizowanych przepisów proponuje się przyjęcie
uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w
przedszkolach,oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez Gminę Miasto Zakopane.
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