
UCHWAŁA NR VIII/87/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU

z dnia 3 kwietnia 2019 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
przedszkola i innych placówek przedszkolnych 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) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wymiar 23 godzin, jako tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 
nauczycieli przedszkola i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi 
dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik
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Uzasadnienie

Artykuł 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) wprowadził
zmianę art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy karta Nauczyciela, obowiązującą od 1 września 2019r..

Zmiana ta dotyczy określenia przez organ prowadzący tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
w szkołach i przedszkolach, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 25 godzin.

W uchwale: w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
przedszkola i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie
i dzieci młodsze określono tygodniowy wymiar zajęć wyżej wymienionych nauczycieli w wysokości
23 godziny.

Wydział Oświaty, Kultury, Promocji i Spraw Społecznych przekazał projekt wymienionej uchwały
do konsultacji - opiniowania międzyzakładowym organizacjom związkowym:

1) Region Ziemi Łódzkiej Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność",

2)  Zarząd Województwa Łódzkiego Forum Związków Zawodowych,

3)  Rada OPZZ Województwa Łódzkiego,

4)  Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Łasku.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23.05.1991r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2015
poz. 1881) międzyzakładowe organizacje związkowe na przedstawienie uwag i propozycji zmian
w regulaminie mają 30 dni od daty otrzymania materiałów do konsultacji.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez związki: Region Ziemi Łódzkiej Zarząd
Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność", Rada OPZZ Województwa Łódzkiego, Związek
Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Łasku. Z powodu braku wyrażenia opinii przez Zarząd
Województwa Łódzkiego Forum Związków Zawodowych należy uznać, że związek rezygnuje
z prawa jej wyrażenia.

Wobec powyższego podjęcie uchwały należy uznać za zasadne.

Łask, 25.03.2019 r.
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