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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli w przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych na terenie Gminy Kluczbork 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn.zm.) w związku z art.42 ust. 7 pkt 3 lit.c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( 
Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 z póżn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami 
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 
przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Kluczbork jest organem prowadzącym w wysokości 
25 godzin. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XIX/159/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie 
Gminy Kluczbork. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 września 2021 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku 

 
 

Janusz Kędzia 
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Uzasadnienie

Zgodnie z nowelizacją przepisów oświatowych i przyznania organowi prowadzącemu przedszkola
kompetencji do określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących
z grupami obejmującymi dzieci 6 -letnie i młodsze, organ prowadzący na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3
lit. c określa tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami
obejmującymi dzieci 6 -letnie i dzieci młodsze, z tym że wymiar nie może przekraczać 25 godzin.
Powyższy przepis został wprowadzony art. 6 pkt 14 lit. d ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie
ustawy - Prawo oświatowe. W związku z powyższym pensum nauczycieli pracujących w grupie mieszanej
z dziećmi 6 letnimi i młodszymi w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym, dla których Gmina Kluczbork jest
organem prowadzącym, ustala się w wymiarze 25 godzin tygodniowo obowiązkowych zajęć
dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych toteż zasadne jest podjęcie w/w uchwały. Jednocześnie
ujednolicono przepis wprowadzony w poprzedniej uchwale ustalając jednolity obowiązkowy tygodniowy
wymiar godzin do wysokości 25 godzin w związku ze stale zmieniającą się liczebnością grup mieszanych
w ciągu roku szkolnego.

Projekt uchwały został przekazany do zaopiniowania przez związki zawodowe.
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