
Uchwała Nr XIV/220/2019 
Rady Miasta Kalisza 

z dnia 26 września 2019 r. 
 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć 
jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru 
obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom 
i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze 
w szkole oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 
których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Miasto Kalisz. 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. d i art. 91d 
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 
z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

  
 § 1. W uchwale Nr XXXVII/498/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 
2013 r. w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych 
okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz 
nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, obowiązujących 
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto 
Kalisz, w załączniku Nr 3 w ust. 1 w tabeli, po lp. 5 dodaje się lp. 6 w brzmieniu: 
 

Lp. Stanowisko Obowiązkowy tygodniowy 
wymiar godzin zajęć 

„5. Nauczyciele praktycznej nauki zawodu we wszystkich 
typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych 20” 

 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 
 
 
 § 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 

 

               Przewodniczący 
           Rady Miasta Kalisza 

           /…/ 
dr inż. Janusz Pęcherz 



Uzasadnienie  

do uchwały Nr XIV/220/2019 Rady Miasta Kalisza 

z dnia 26 września 2019 r. 

 
zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć 
jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru 
obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom 
i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze 
w szkole oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 
których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Miasto Kalisz. 
 
Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287) wprowadza zmianę w art. 42 ust. 
7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 
z późn. zm.) zobowiązując organ prowadzący szkoły lub placówki do określenia 
w drodze uchwały tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli 
praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach 
zawodowych, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 20 godzin. Dotychczasowy 
wymiar dla tej grupy nauczycieli określony Kartą Nauczyciela wynosił 22 godziny 
i został uchylony.  Zmiana ta wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r., dlatego też 
podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 
 

         Prezydent 
     Miasta Kalisza 

 /…/ 
Krystian Kinastowski 

 

 

 

 

 


