UCHWAŁA Nr VIII/57/2019
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 28 maja 2019 r.
zmieniająca Uchwałę Nr LVIII/508/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia
21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karta
nauczyciela, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6
ustawy Karta Nauczyciela oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji
zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad
rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla
których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
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) i art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/508/2018 Rady
Miejskiej w Karczewie z dnia 21 czerwca 2018 r. w ten sposób, że otrzymuje on nowe
brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą od 1 września 2019 r.

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 oraz z 2018 r., poz. 2245

ZAŁĄCZNIK Nr 1
do UCHWAŁY Nr VIII/57/2019
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 28 maja 2019 r.

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych, prowadzonych przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3
ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, prowadzących zajęcia
bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz określa poniższa tabela:
Lp.

Stanowiska

1.
2.
3.

Pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny
Doradca zawodowy
Nauczyciele przedszkoli i innych placówek przedszkolnych
pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

Tygodniowy
obowiązkowy
wymiar
godzin
22 godziny
22 godziny

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

25 godzin

UZASADNIENIE
Zmiany przepisów ustawy z dnia z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
wprowadzone ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245) - art. 6 pkt 14 lit. d, które wchodzą w życie z
dniem 1 września 2019 r. – wprowadzają tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
w wymiarze do 25 godzin. Zmiana ta będzie obowiązywała od 1 września 2019 roku, tj. w
roku szkolnym 2019/2020. Podjęcie niniejszej uchwały jest zatem konieczne w celu
sporządzenia oraz pozyskania zatwierdzenia arkuszy kalkulacyjnych placówek oświatowych
zatrudniających nauczycieli przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze zgodnie ze zmienionym od 1 września 2019 r. art. 42 ust. 7 Karty
Nauczyciela. Projekt uchwały został uzgodniony ze związkami zawodowymi: NSZZ
Solidarność Region Mazowsze w Otwocku oraz Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w
Otwocku.

