
 

 
Uchwała Nr VI/29/2019 

Rady Gminy w Solcu-Zdroju 

z dnia  28 marca 2019 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, 

logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. 

Dz.U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z 26 stycznia 

1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) Rada Gminy w Solcu-Zdroju 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

W uchwale Nr XXXIX/228/2018 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie  

określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców 

zawodowych wprowadza się następujące zmiany: 

1. Dotychczasowy zapis § 3 oznacza się jako ust 1. 

2. W § 3 po ust 1 dodaje się ust 2 w brzmieniu: 

„ 2. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczycieli przedszkoli i innych 

placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci 

młodsze w wymiarze 25 godzin.” 

 

§ 2. 

Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 roku. 

 

 

 Przewodniczący Rady 

    Paweł Patrzałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

Zgodnie z art.  91d  ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1189 ze zm.) w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu 

terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzącego związane z określeniem tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych 

pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, wykonuje odpowiednio: rada 

gminy, rada powiatu, sejmik województwa. 

W skutek nowelizacji ustawy - Karta Nauczyciela, organ prowadzący szkoły zobowiązany jest 

do określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych 

placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.   

Ze względów powyższych zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. 

 

 

 

 

 


