
 

 

UCHWAŁA NR XIII/93/2019 

RADY GMINY KOMORNIKI 

z dnia 26 czerwca 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/520/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018 r. 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, nie wymienionych 

w art. 42, ust. 3 Ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 

obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin; zasad 

udzielania i rozmiaru zniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz 

przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42, ust. 3 Ustawy Karta 

Nauczyciela, a także zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, 

dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego. 

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

z 2019 r. poz. 506.) oraz art. 42 ust. 7 pkt. 1, 2 i 3 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy  

z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018, poz. 967 ze zm.
1)

), Rada Gminy Komorniki 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr LIV/520/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018 r. dotychczasową treść 

§ 1 oznacza się jako ust.1 i  dodaje się ust. 2 i 3 o brzmieniu: 

„2. Tygodniowy wymiar godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami, 

w których liczba dzieci 6-letnich jest równa lub większa od liczby dzieci 3,4 i 5 - letnich  wynosi 

22 godziny. 

3. Tygodniowy wymiar godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami, 

w których liczba dzieci 6-letnich jest mniejsza od liczby dzieci 3,4 i 5 letnich wynosi 25 godzin.”. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komorniki. 

                                                      
1) 

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245, 2019 r. poz. 730. 
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§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 

z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Komorniki 

 

(-) mgr Marian Adamski 
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