
UCHWAŁA NR XLIV/241/2022 
RADY GMINY CISEK 

z dnia 25 lipca 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 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A359890E-8760-4D36-B9B7-9CDDDFE3E6AB. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Punkt 1
	Paragraf 1 Punkt 2
	Paragraf 1 Punkt 3
	Paragraf 1 Punkt 4
	Paragraf 1 Punkt 5
	Paragraf 1 Punkt 6

	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4
	Paragraf 5


