
Projekt

UCHWAŁA NR ..............................

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia .............................. 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały nr ORN.0007.55.2015 Rady Miejskiej w Olecku w sprawie ustalenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych 

w szkołach i placówkach realizujących edukację przedszkolną prowadzonych przez Gminę Olecko.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.446) oraz 
art.42 ust.7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014r., poz.191 z późn.zm.1)) Rada Miejska 
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale ORN.0007.55.2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 sierpnia 2015 r.  w sprawie ustalenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust. 3 Karty Nauczyciela 
zatrudnionych w szkołach i placówkach realizujących edukację przedszkolną prowadzonych przez Gminę Olecko wprowadza 
się następujące zmiany:

1) w § 1 w tabeli wiersz 10 otrzymuje brzmienie:

10. Nauczyciel prowadzący zajęcia dla grupy dzieci pięcioletnich w oddziale przedszkolnym w szkole 
podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego 25

2) w § 1 w tabeli dodaje się wiersz 11 i 12 o następującym brzmieniu:

11. Nauczyciel prowadzący zajęcia dla grupy dzieci czteroletnich i trzyletnich w innej formie wychowania 
przedszkolnego 25

12. Nauczyciel prowadzący zajęcia dla grupy łączonej dzieci sześcioletnich i pięcioletnich
w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej 22

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-
Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2016 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2015 r., poz. 357, poz. 1268,poz. 1418
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela tygodniowy wymiar zatrudnienia nauczycieli przedszkoli pracujących z
grupami dzieci 5-letnich i młodszych wynosi 25 godzin, a nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych
pracujących z grupami dzieci 6-letnich - wynosi 22 godziny.

Zgodnie z art.42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela – organ prowadzący szkołę lub
placówkę określa zasady tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3
Karty Nauczyciela.

Proponowana zmiana uchwały nr ORN.0007.55.2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust. 3 Karty
Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i placówkach realizujących edukację przedszkolną prowadzonych przez Gminę
Olecko wynika ze zmiany wniesionej do art.14 i 15 ustawy o systemie oświaty na podstawie art.1 pkt 2 lit b oraz pkt 4
ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2016 r.
poz.35), która wprowadza: dla dzieci 6-letnich obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, a dla dzieci 7 – letnich
obowiązek szkolny. W poprzednim brzmieniu w/w artykułów obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego i
obowiązek szkolny był odpowiednio dla dzieci 5 i 6 – letnich. Ponadto na podstawie art. 6 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r.
od dnia 1 września 2016 r. dziecko w wieku 5 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego również w
oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Proponowana zmiana dotyczy pensum dla:

1) nauczycieli prowadzących zajęcia w grupie dzieci pięcioletnich w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub
innej formie wychowania przedszkolnego – 25 godz. tygodniowo (pensum jak w przedszkolu, zgodnie z KN)-w zmienianej
uchwale było 22 godz. tygodniowo,

2) nauczycieli prowadzących zajęcia w grupie dzieci 3-4 – letnich w innej formie wychowania przedszkolnego (zespole
wychowania przedszkolnego) – 25 godz. tygodniowo (pensum jak w przedszkolu, zgodnie z KN),

3) nauczycieli prowadzących zajęcia w grupie łączonej dzieci sześcioletnich i pięcioletnich w przedszkolu i oddziale
przedszkolnym w szkole podstawowej– 22 godz. tygodniowo (zgodnie z KN pensum w przedszkolu w grupie 6-latków - 22
godz., w grupie 5-latków – 25godz. ).

Wprowadzenie powyższej zmiany ujednolici tygodniowe pensum dydaktyczne dla wszystkich nauczycieli pracujących z
dziećmi niezależnie od jednostki, w której są zatrudnieni.
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