
 
UCHWAŁA Nr LIX/297/2022 

RADY GMINY TCZÓW 

z dnia 29 sierpnia 2022 r. 
 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie 
i młodsze  
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. c w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 
27 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tczów, pracujących z grupami 

obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze wynosi 22 godziny.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tczów. 
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. 
 

 
 
 
 
 

 
Na oryginale podpisała 

Przewodnicząca Rady Gminy Tczów 
Katarzyna Gleguła 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 
Projektowana uchwała określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 
sześcioletnie i młodsze. 

Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 27 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, organ prowadzący 
szkołę lub placówkę określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych 
placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letni i dzieci młodsze, 
z zastrzeżeniem, że wymiar ten nie może przekraczać 25 godzin.  

Proponuje się, aby ten wymiar wynosił 22 godziny. Taki wymiar ustalony został w Karcie Nauczyciela (art. 42 
ust. 3) dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami dzieci 6-letnich. 
Nauczyciel pracujący w grupie mieszanej musi realizować obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz 
prowadzić zajęcia na różnych poziomach. Zasadne jest zatem, aby tygodniowy wymiar godzin wynosił 
22 godziny.  

Proponuje się, aby projektowana uchwała weszła w życie z dniem 1 września 2022 r. Dzień 1 września 
każdego roku – zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, jest dniem rozpoczęcia roku szkolnego. Z tym dniem 
następuje na nowo określenie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w szkole, w tym także 
działań w zakresie polityki kadrowej. 
Właściwym jest zatem, w ocenie uchwałodawcy, aby nowe uregulowania zaczęły obowiązywać wraz 
z rozpoczęciem roku szkolnego. 

Projekt uchwały został zaopiniowany przez związki zawodowe. 

 

 
 

Na oryginale podpisała 
Przewodnicząca Rady Gminy Tczów 

Katarzyna Gleguła 

 


