
UCHWAŁA NR VI/75/2019
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały NR LXII/803/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 lipca 2018 r. 
w sprawie  określenia tygodniowego  obowiązkowego wymiaru godzin  zajęć nauczycieli  

niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zasad  
udzielania i rozmiaru  zniżek tygodniowego  obowiązkowego wymiaru godzin  zajęć dla  

nauczycieli  zajmujących stanowiska kierownicze w  szkołach i przedszkolach, dla których  
organem  prowadzącym jest Gmina Sandomierz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym  (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)  oraz  art. 42 ust. 7 pkt 3c ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm) w związku 
z art. 6 pkt 14 lit. d) ustawy z  dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo Oświatowe, ustawy                   
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r. poz. 2245), po zasięgnięciu  opinii 
związków zawodowych zrzeszających nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla 
których Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXII/803/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin  zajęć nauczycieli  niewymienionych 
w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zasad  udzielania i rozmiaru  
zniżek tygodniowego  obowiązkowego wymiaru godzin  zajęć dla  nauczycieli  zajmujących 
stanowiska kierownicze w  szkołach i przedszkolach, dla których organem  prowadzącym jest Gmina 
Sandomierz, w § 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6) w brzmieniu: 
"6) nauczyciel przedszkola i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi 
dzieci 6-letnie i dzieci młodsze - 22 godziny tygodniowo."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego,  z mocą obowiązujacą od dnia 1 września 2019 roku.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec
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Uzasadnienie

Od dnia 1 września 2019 roku ulega zmianie brzmienie art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm). Ustawodwaca
dodając dodając lit c) w tym artykule rozszerzył katalog nauczycieli, którym organ prowadzący ustala
pensum o nauczycieli pracujących w przedszkolach i innych placówkach przedszkolnych z grupami
mieszanymi t.j. obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. Jednocześnie zaznaczył, że wymiar
pensum nie może przekraczać 25 godzin tygodniowo. Niniejsza uchwała uwzględnia powyższy zapis.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.
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