
Projekt

z dnia  10 stycznia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM

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

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli 
pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2018r. poz. 994, zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. c, w 
związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r. poz. 967) oraz 
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. 996, zm. poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669, 
poz. 2245) Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co następuje:

§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami 
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć w przedszkolach 
prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski ustala się w wymiarze 25 godzin.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
dnia 1 września 2019 r.

Opracował:
Wydz. OK

Przedkłada:
Burmistrz Lewina Brzeskiego
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Uzasadnienie
Zgodnie z wchodzącą w życie z dniem 1 września 2019 roku zmianą ustawy Karta Nauczyciela, dla

nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami dzieci 6-letnich i młodszych (w jednej grupie dzieci 6-letnie
i młodsze) pensum ustala Rada Gminy. Pensum nie może być wyższe niż 25 godzin tygodniowo. Ustawa Karta
Nauczyciela ustala natomiast pensum dla nauczycieli pracujących z dziećmi 6-letnimi (grupy jednolite, same
6 latki) w wysokości 22 godziny zajęć w tygodniu, oraz dla nauczycieli pracujących z dziećmi młodszymi niż
sześć lat (grupy dzieci 5, 4 3 letnich i mieszane ale bez dzieci 6-letnich), tj. 25 godzin w tygodniu.
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