
 

 

UCHWAŁA NR XV/102/19 

RADY MIEJSKIEJ W RYNIE 

z dnia 30 października 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 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2019 roku poz. 506 z późn. zm.), art. 42 ust. 7 pkt 3 lit c i art. 91 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku 

Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 roku, poz. 967 z późn. zm.) oraz art.170 ustawy z dnia 22 listopada 2018 roku 

o zmianie ustawy Prawo Oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 

roku poz. 2245) Rada Miejska w Rynie uchwala co następuje: 

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

przy szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze 

zatrudnionych w szkole, której organem prowadzącym jest Gmina Ryn ustala się w wymiarze 25 godzin. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rynie 

Juliusz Brant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 listopada 2019 r.

Poz. 5569



 

Uzasadnienie 

do uchwały Nr XV/102/19 Rady Miejskiej w Rynie 

z dnia 30 października 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. 

Zgodnie z wchodzącą w życie z dniem 1 września 2019 roku zmianą ustawy Karta Nauczyciela 

(art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. c), organ prowadzący szkołę lub placówkę określa tygodniowy obowiązkowy wymiar 

godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi 

dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 5569


		2019-11-20T11:51:35+0000
	Polska
	Mariola Katarzyna Porczyńska
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




