Projekt nr 2
UCHWAŁA nr …… /2019
RADY GMINY JEDLIŃSK
z dnia ……….. 2019 r.
w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli w prowadzonych przez Gminę
Jedlińsk publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych 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 (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) w związku z art. 6 pkt 14 lit. d ustawy
z dnia
22 listopada 2018r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2018r. poz. 2245 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§1. Ustala się, że tygodniowy wymiar zajęć nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze
zajęć w prowadzonych przez Gminę Jedlińsk publicznych przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci
6-letnie i dzieci młodsze, wynosi 24 godziny.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedlińsk.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
i wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 6 pkt 14 lit. d ustawy z dnia 22 listopada 2018r. o zmianie ustawy – Prawo
oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r. poz. 2245 ze
zm.) od 1 września 2019r. zmianie ulega dotychczasowa treść art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 967) poprzez ustanowienie
maksymalnego wymiaru zajęć dla nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie
i dzieci młodsze w wysokości 25 godzin. Nowelizacja zatem uregulowała pensum nauczycieli
przedszkoli pracujących w grupach „mieszanych”, tj. obejmujących dzieci 6-letnie (pensum
nauczyciela wynosi 22 godziny) i młodsze (pensum dla nauczyciela grupy 5-, 4- i 3-latków wynosi
25 godzin).
Równocześnie pozostawiono organowi prowadzącemu szkoły możliwość zmniejszenia tego
pensum, co też organ uczynił proponując wymiar 24 godzin mając na uwadze zarówno potrzeby
uczniów jak i nauczycieli.
Uchwała ma charakter aktu prawa miejscowego.

