
UCHWAŁA Nr VI/50/2019 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 26 marca 2019 r. 

 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli   

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 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 

(Dz. U. z 2019 r. poz.  506), art. 42 ust.7 pkt 3 lit. c i art. 91 d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 

r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. 2018 poz. 967 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje : 

§ 1.Określa się obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych pracujących  z grupami obejmującymi dzieci 6- letnie i dzieci młodsze    

w wysokości  24 godzin w tygodniu. 

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy. 

 

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego.  

2. Uchwała wchodzi w życie 1 września 2019 r. 

 
 

 

  

 

                                                                                     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do UCHWAŁY NR VI/50/2019 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 26 marca 2019 r. 

 

w sprawie  określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli   

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących   

z grupami obejmującymi dzieci 6- letnie i dzieci młodsze 

 

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy- Prawo oświatowe, ustawy o systemie 

oświaty  oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz.  2245) wprowadza, z dniem  

1 września 2019 r., zmiany w art. 42 ust. 7 pkt 3   ustawy Karta nauczyciela dodając zapis 

dotyczący tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli  

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących  z grupami obejmującymi 

dzieci 6- letnie i dzieci młodsze określając, że nie może on przekroczyć  25 godzin  

w tygodniu.  

Zgodnie z art. 91 d  ustawy Karta nauczyciela w przypadku szkół i placówek prowadzonych 

przez jednostki samorządu terytorialnego zadania i kompetencje organu prowadzącego 

określone w art. 42. ust. 7 wykonuje rada gminy.  

W związku z powyższym uzasadnieniem  przedkładam uchwałę w sprawie ustalenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci  

6- letnie i dzieci młodsze. 

 

 

 

 

 

 
 


