
UCHWAŁA NR XIV/104/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania, udzielania i rozmiaru obniżek
oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  niektórych kategorii 

nauczycieli

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 późn. zm.) oraz 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIII/246/09 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie 
określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego  wymiaru  godzin zajęć nauczycieli, dla 
których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasady udzielania 
i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 
powierzono stanowisko kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
zajęć  nauczycieli szkól nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
nauczyciela (Dz.Urz. Woj. Doln. z 2009 r. poz. 1541 z późn.zm.) po § 10 dodaje się  § 10a w brzmieniu:   

"§ 10a Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli przedszkoli 
i   oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 
6-letnie i dzieci młodsze w następujący sposób: 

Lp. Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 
1. w przypadku większej ilości 

dzieci 6 - letnich w grupie
22

2. w przypadku większej ilości 
dzieci młodszych w grupie

25

3. w przypadku równej  ilości dzieci 
6 - letnich i młodszych w grupie

24

"
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.
§ 3. Uchwała podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie dniem 1 września 2019 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Zdzisław Pantal
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UZASADNIENIE

Zgodnie z przytoczonymi na wstępie uchwały przepisami prawa, organ prowadzący szkołę

lub placówkę określa tygodniowy obowiązkowy wymiar 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 przekraczać 25 godzin.

Projekt uchwały odpowiada rozwiązaniom stosowanym już w praktyce w prowadzonych

przez Gminę placówkach przedszkolnych i został pozytywnie zaopiniowany przez związki

zawodowe, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach

zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 263).

Podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione.
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