
UCHWAŁA NR XXIV/148/2017
RADY GMINY CISEK

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, logopedów, 
psychologów, pedagogów i doradców zawodowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) Rada Gminy Cisek uchwala, co następuje:

§ 1. Logopedom, psychologom, pedagogom (każdej specjalności), doradcom zawodowym oraz 
nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustala się tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru 
zajęć według poniższej tabeli.

Lp. Rodzaj stanowiska Obowiązkowy, tygodniowy wymiar 
zajęć (pensum)

1. Logopeda, psycholog, pedagog (każdej specjalności), 
doradca zawodowy

26 godzin

2. Tygodniowy, obowiązkowy wymiar zajęć dla nauczycieli 
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki 
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin.

Obliczamy sumę poszczególnych 
wymiarów przydzielonych zajęć   
(w postaci ułamka dziesiętnego).
Na podstawie otrzymanego wyniku 
obliczamy liczbę godzin stanowiących 
1 etat.
Godziny powyżej otrzymanego wyniku 
(etatu) stanowią godziny 
ponadwymiarowe.

Obowiązkowy wymiar zajęć dla nauczycieli przedszkoli, 
prowadzących zajęcia w grupach mieszanych:
a) nie obejmujących dzieci 6 letnich 25 godzin

3.

b) obejmujących dzieci 6 letnie 22 godziny

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIX/133/09 Rady Gminy Cisek z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli z późniejszymi zmianami.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 września 2017 r.

  

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Cisek

Rozwita Szafarczyk
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