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Poz. 5893
UCHWAŁA NR X/129/2019
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna,
pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. 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 r., poz. 2245) po uzyskaniu opinii Międzyzakładowej Organizacji Związkowej
NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaworznie oraz Zarządu Oddziału Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Jaworznie, po konsultacjach określonych Uchwałą Nr XLVII//650/2010 Rady
Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj Śl.
Nr 196, poz. 3002)
Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje
§ 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna, pracujących
z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, w wymiarze 22 godzin.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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