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z dnia  19 lutego 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXXII/        /2018
RADY GMINY CISEK

z dnia 26 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, 
logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1875, z późn. zm.) i art. 76 ust. 22 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych 
w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cisek w wymiarze:

1) 22 godzin na stanowisku pedagoga;

2) 22 godzin na stanowisku psychologa;

3) 22 godzin na stanowisku logopedy;

4) 22 godzin na stanowisku terapeuty pedagogicznego;

5) 22 godzin na stanowisku doradcy zawodowego.

§ 2. 1.  Określa się obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, pracujących w grupach mieszanych, 
obejmujących dzieci sześcioletnie i młodsze według następującego wzoru:

Z = [X : (X + Y)] x 22 + [Y : (X + Y)] x 25

gdzie: Z – wysokość pensum nauczyciela w grupie mieszanej; X – liczba dzieci sześcioletnich 
w grupie mieszanej; Y – liczba dzieci od 3 – 5 lat w grupie mieszanej.

2.  Tygodniowy wymiar godzin ustala się z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób, że 
wielkości wynoszące do 0,50 pomija się, a od 0,50 i więcej podwyższa się 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXIV/148/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, logopedów, psychologów, pedagogów i doradców 
zawodowych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2018 r.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Cisek

Rozwita Szafarczyk
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