
UCHWAŁA NR XXXV/204/2022 
RADY GMINY POLSKA CEREKIEW 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XV/83/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 czerwca 2012 r. 
w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze 
w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Polska Cerekiew oraz określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych innych nauczycieli 

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) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1762) Rada Gminy Polska Cerekiew uchwala, co następuje:  

§ 1. § 2 uchwały nr XV/83/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 czerwca 2012 r. 
w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach 
oświatowych prowadzonych przez gminę Polska Cerekiew oraz określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dla niektórych innych nauczycieli  otrzymuje następujące brzmienie: Tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych 
bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, przez nauczycieli nie wymienionych 
w art. 42 ust 3 Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć określa się w tabeli poniżej: 

L.p. Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 
1. Pedagog 22 

 

2. Pedagog specjalny 22 
3. Psycholog 22 
4. Logopeda 22 

 

5. Terapeuta 
pedagogiczny 

22 

6. Doradca zawodowy 22 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Polska Cerekiew. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Jerzy Kołeczko 
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