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UCHWAŁA NR  ……… 

RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ 
z dnia ………………. 2021 r. 

 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  
nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych placówkach przedszkolnych pracujących z grupami 
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Izbica Kujawska. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. c w związku z art. 91d 
pkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 
ze zm.) Rada Miejska w Izbicy Kujawskiej uchwala, co następuje: 

§ 1.Określa się tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich 
rzecz, dla zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć nauczycieli przedszkola, oddziałów 
przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzących zajęcia w grupach mieszanych 
wiekowo, tj. obejmujących dzieci sześcioletnie i młodsze – 22 godziny tygodniowo. 

§  2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Izbica Kujawska. 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 
1 września 2021 roku. 

 

 

 BURMISTRZ 

 Marek Dorabiała 

 
 



 

 

 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 42 ust. 1 Karta Nauczyciela czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym 
wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. Ustawodawca, w art. 42 ust. 7 
pkt 3 ww. ustawy, wyposażył organ prowadzący w kompetencję do określenia - w ramach 
ww. 40 godzin pracy - tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin prowadzonych 
bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz (tzw. pensum zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych) dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 
Ustawy Karta Nauczyciela. 

Z Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 lipca 2016 r. 
I OSK 880/16 wynika, że w przepisie art. 42 ust. 3 lp. 1-2 ustawy z 1982 r. - Karta 
Nauczyciela nie określono tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli przedszkoli, którzy 
prowadzą zajęcia z grupami „mieszanymi”, tzn. z grupami, w których w skład obok 
sześciolatków wchodzą również dzieci młodsze - 3, 4 i 5-letnie. To nakazuje przyjąć, że ci 
nauczyciele są nauczycielami szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, 
a zatem obowiązek określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć - stosownie 
do art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela - spoczywa na organie prowadzącym szkołę. 

Projekt uchwały stosownie do art. 19 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. 
o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 263 ze zm.) został przesłany, celem 
zaopiniowania do:  

1.Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Szkolnictwa 
Wyższego Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej ul. Mechaników 1, 87-800 Włocławek. 

2.Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Izbicy Kujawskiej. 

W wyznaczonym terminie 30 dni od daty otrzymania projektu uchwały, organizacje 
związkowe pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt. 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały należy uznać za zasadne.  
 

 

 BURMISTRZ 

 Marek Dorabiała 

 


