
UCHWAŁA NR IX/55/2019
RADY GMINY ZBÓJNO

z dnia 5 sierpnia 2019 r.

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych 
placówek przedszkolnych 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 (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. c  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek 
przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w wymiarze 23 godzin.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Zbójno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Pankiewicz

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2017 r., poz. 2203, z 2018 r., poz. 2245 i z 
2019 r. poz. 730

Id: F075F511-95AA-422F-8413-21E18B759B36. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji

Objęcie tygodniową normą obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych
placówek przedszkolnych pracujących z grupami dzieci 6-letnich i dzieci młodszych.

2. Podstawa prawna

Art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Zgodnie z przepisem art. 42 ust. 7 pkt. 3 c, w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2019 r. organ
prowadzący przedszkole lub inną placówkę przedszkolną określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze.

3. Uzasadnienie merytoryczne

Zmiana ustawy Karta Nauczyciela wprowadza od 1 września 2019 r. obliguje organy prowadzące do
określenia górnej granicy tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli przedszkoli i innych
placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. Wymiar
ten nie może przekraczać 23 godzin tygodniowo.

Ustawa Karta Nauczyciela określa tygodniowy wymiar godzin zajęć nauczyciela dla dzieci w wieku 3-5
lat na 25 godzin, natomiast dla dzieci w wieku 6 lat na 22 godziny. Wymiar zatrudnienia nauczyciela
w oddziale, gdzie przebywają dzieci w wieku 6 lat i młodsze nie był uregulowany ustawowo.
W samorządach stosowano różne rozwiązania bez podstaw prawnych (zwyczajowo). Proponuje się ustalić
tygodniowy obowiązkowy wymiar nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu lub innej placówce
przedszkolnej w grupie dla dzieci w wieku 6 lat i dzieci młodszych na 23 godzin.

Ustalony niniejszą uchwałą tygodniowy obowiązkowy wymiaru godzin będzie miał zastosowanie od
1 września 2019 r. Uchwała jest niezbędna do przygotowania organizacji pracy przedszkoli na rok szkolny
2019/2020.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez związki zawodowe.

4. Skutki finansowe

W organizacji pracy przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020 nie przewiduje się żadnych kosztów
związanych z treścią uchwały. W kolejnych latach zakres jej stosowania będzie uzależniony od wyników
rekrutacji i decyzji wynikających z organizacji pracy przedszkoli w danym roku szkolnym.
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