
Projekt 
 
z dnia  15 lipca 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 

 
UCHWAŁA NR XLIV/      /2022 

RADY GMINY CISEK 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, pedagoga 
specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz nauczycieli 
zatrudnionych w przedszkolu, pracujących w grupach mieszanych, obejmujących dzieci sześcioletnie 

i młodsze 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 ze zm.), art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b i c oraz art. 91 d pkt 1 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa 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 pedagoga specjalnego; 

3) 22 godzin na stanowisku psychologa; 

4) 22 godzin na stanowisku logopedy; 

5) 22 godzin na stanowisku terapeuty pedagogicznego; 

6) 22 godzin na stanowisku doradcy zawodowego. 

§ 2. 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 w wymiarze 22 godzin. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXIII/198/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 26 marca 2018 r.                   
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, 
terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, pracujących 
w grupach mieszanych, obejmujących dzieci sześcioletnie i młodsze. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 września 2022 r. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Cisek 

 
 

Rozwita Szafarczyk 
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Uzasadnienie 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, pedagoga 
specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz nauczycieli 
zatrudnionych w przedszkolu, pracujących w grupach mieszanych, obejmujących dzieci sześcioletnie 
i młodsze 

Zmianie ulega brzmienie § 1 poprzez dopisanie pkt 2) 

W związku z nowym stanowiskiem - pedagog specjalny - w szkołach i przedszkolach od pierwszego września 
2022 roku ( art. 42 ust. 7 pkt 3  lit.b KN), zachodzi konieczność aktualizowania przedmiotowej uchwały, tj. 
zapisu § 1. pkt. 2), którego treść zostaje poszerzona o wyrażenie „pedagoga specjalnego”.   

Ponadto, proponuje się wymiar 22 godzin tygodniowo dla pedagogów specjalistów, tak jak w przypadku 
pozostałych wymienionych stanowisk (uchwała Rady Gminy Cisek Nr XXXIII/198/2018 z dnia 26 marca 
2018 r.). 

Nowe brzmienie § 1: 

Określa 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 pedagoga specjalnego; 

3)22 godzin na stanowisku psychologa; 

4)22 godzin na stanowisku logopedy; 

5)22 godzin na stanowisku terapeuty pedagogicznego; 

6)22 godzin na stanowisku doradcy zawodowego. 

Stare brzmienie § 1: 

Określa 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. 

Uchwała powyższa jest aktem prawa miejscowego i wymaga publikacji w Dzienniku Urzędowym. 
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