
UCHWAŁA NR X/84/19
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 24 lipca 2019 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli 
prowadzonych przez Gminę Czerniejewo pracujących z grupami przedszkolnymi obejmującymi dzieci 

6.letnie i młodsze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. 
2019 poz. 506 ) oraz art.42 ust.7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( tj. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 967 ), po uzyskaniu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Czerniejewo jest organem prowadzącym Rada Miasta i Gminy 
Czerniejewo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujący tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dla nauczycieli przedszkoli 
pracujących  z grupami przedszkolnymi obejmującymi dzieci 6.letnie i dzieci młodsze:

a) w przypadku gdy  w grupie przedszkolnej liczba dzieci 6.letnich jest równa lub większa od liczby dzieci 
młodszych wymiar wynosi 22 godziny,

b) w przypadku gdy w grupie przedszkolnej większość liczebną stanowią dzieci młodsze niż 6.latki wymiar 
wynosi 25 godzin.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego , z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r.
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Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR X/84/19

RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 24 lipca 2019 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Czerniejewo pracujących z grupami przedszkolnymi obejmującymi dzieci
6.letnie i młodsze.

Na podstawie art.6 pkt 14 lit d w zw. z art. 170 ustawy z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy - Prawo
oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy
z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela ( KN ) , został dodany obowiązujący od 1.09.2019 r. nowy przepis
art.42 ust. 7 pkt 3 lit c KN, zgodnie z którym organ prowadzący określa dla nauczycieli przedszkoli i innych
placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 25 godzin.

W związku z  powyższym nauczyciele będą realizowali w grupie mieszanej wiekowo np. dzieci 5- i 6-
letnie wymiar pensum, który określi uchwała rady miasta i gminy na poziomie nie wyższym niż 25 godzin
tygodniowo.

Projekt uchwały został przekazany do zaopiniowania zawiązkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli
– ZNP - O. Czerniejewo.

Projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
w dniu 17 lipca 2019 roku, na którym uzyskał pozytywną opinię.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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