
 

 

          

Uchwała Nr XXXVII/267/18 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 15 marca 2018 r. 

 

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli , dla 

których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, nauczycieli 

prowadzących kształcenie w formie zaocznej  oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin 

poszczególnych zajęć w formie zaocznej  

 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  ( t.j Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1868 z póź. zm.) oraz art. 42 ust.7 pkt  3 w związku  z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 

stycznia 1982 Karta Nauczyciela   (t.j. Dz. U.  z 2017 r., poz. 1189) oraz art.76 pkt 22d ustawy z dnia  

27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych  ( Dz.U. z 2017 r.poz.2203) Rada Powiatu 

Opolskiego uchwala, co następuje: 

 

§1 

1.Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli, niewymienionych w art. 42 ust.3 

Karty Nauczyciela,  zatrudnionych  w szkołach prowadzonych przez Powiat Opolski ustala się według 

następujących norm: 

 

L.p. Stanowisko Obowiązkowy tygodniowy wymiar 

godzin 

1. Pedagog 22 

2. Psycholog 22 

3. Logopeda 22 

4. Doradca zawodowy 22 

5 Terapeuta pedagogiczny 22 

 

§2 

 

1.Nauczycieli szkół prowadzących kształcenie w formie zaocznej obowiązuje wymiar godzin 

określony w art.42 ust. 3 Karty Nauczyciela. 

2. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych   w zaocznej 

formie  kształcenia zalicza się faktycznie zrealizowane godziny: 



1)  wykładów, konsultacji, ćwiczeń, zajęć praktycznych, 

2) poprawiania i oceniania  pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych licząc   poprawienie 

czterech  prac za jedną godzinę, 

3) nadzorowania i przeprowadzania semestralnych egzaminów pisemnych, 

4) przeprowadzania semestralnych egzaminów ustnych, licząc przeprowadzenie  egzaminu  czterech  

osób za jedną godzinę zajęć. 

3. Rozliczenie godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin 

zajęć dydaktycznych w kształceniu zaocznym następuje w każdym semestrze. W okresie semestru 

nauczyciel obowiązany jest realizować połowę rocznego wymiaru godzin zajęć. 

4. Za podstawę rozliczenia, o którym mowa w ust.3 przyjmuje się, według zapisów  w dzienniku 

lekcyjnym zrealizowane godziny zajęć, godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy i godziny 

niezrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. 

 5. Do celów obliczenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych przez godzinę 

wykładów, ćwiczeń i konsultacji należy rozumieć jednostkę  45 minut, a przez godzinę pozostałych 

zajęć 60 minut. 

                                                             

§ 3 

 

Traci moc uchwała: Nr XXV/177/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli , dla których nie ustalono 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, nauczycieli prowadzących kształcenie w 

formie zaocznej, nauczycieli realizujących  w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 

stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasady zaliczania do 

wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.  

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018 r. 

 

 

         Przewodniczący Rady 

         Powiatu Opolskiego 

 

         Stefan Warzecha 


