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UCHWAŁA NR VII/19/2019
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli
i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 506) i art. 6 ust. 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 2018 r., poz. 2245), w związku z art. 91 d
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
prowadzonych bezpośrednio z wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym
wymiarze zajęć w wysokości:
1. 22 godzin - jeżeli w grupie jest co najmniej 75 % dzieci 6-letnich,
2. 23 godzin - jeżeli w grupie jest od 50 do 74 % dzieci 6-letnich,
3. 24 godzin - jeżeli w grupie jest od 25 do 49 % dzieci 6-letnich,
4. 25 godzin - jeżeli w grupie jest od 1 do 24 % dzieci 6-letnich.
§ 2. Ustalony w powyższy sposób tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z wychowankami albo na ich rzecz,
nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje przez cały rok szkolny, na który został
ustalony.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 września 2019 r.
Przewodniczący Rady Miasta
Adam Matwijów

