UCHWAŁA NR IX/42/19
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
zatrudnionych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Chojnów, pracujących z grupami
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 506) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r.
poz. 967 ze zm.), w związku z art. 6 pkt 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 poz. 2245) Rada Miejska
Chojnowa uchwala, co następuje:
§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczyciela przedszkola prowadzonego przez
Gminę Miejską Chojnów, pracującego z grupą obejmującą dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, określa się na
22 godziny.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r.
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UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr IX/42/19
Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
zatrudnionych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Chojnów, pracujących
z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

Rada Miejska Chojnowa obowiązana jest w oparciu o art. 42 ust. 7 pkt 3c ustawy Karta Nauczyciela
określić tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela przedszkola prowadzonego przez
Gminę Miejską Chojnów, pracującego z grupą obejmującą dzieci 6-letnie i dzieci młodsze – tzw. grupa
mieszana.
Podjęcie uchwały w tej sprawie wymaga wcześniejszego uzyskania opinii reprezentatywnych
związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.
Burmistrz Miasta Chojnowa zwrócił się z prośbą o wyrażenie opinii dot. projektu uchwały do niżej
wskazanych organizacji związkowych:
1. Rada OPZZ Województwa Dolnosląskiego
50-413 Wrocław, ul.Wybrzeże J.Słowackiego 9
2. Forum Związków Zawodowych Zarząd Województwa Dolnośląskiego
53-314 Wrocław, pl.Powstańców Śląskich 20 lok. 315
3. Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” w Legnicy ul.Fryderyka Skarbka 9.
Projekt uchwały zaopiniował, nie wnosząc zastrzeżeń, Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ
„Solidarność” w Legnicy, ul. Fryderyka Skarbka 9 (pismo z dnia 21.03.2019 r. nr 64/2019) oraz Związek
Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Chojnowie (pismo z dnia 01.03.2019 r. nr
ZNP.076.11.EW.2019 - z upoważnienia Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych).
Pozostałe związki zawodowe nie przedstawiły opinii dot. uchwały.
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