
 

 

UCHWAŁA NR XII/77/19 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 5 września 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały 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 (j.t. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 511) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 967 z późn. zm.) art. 1 pkt 13 lit. c oraz art. 17 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy 

 - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1287) Rada Powiatu Opolskiego 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale 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, w tabeli, o której mowa w § 1 ust. 1 

dodaje się Lp. 6 o treści: 

Lp. Stanowisko Obowiązkowy tygodniowy 

wymiar godzin 

6. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół  

i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych 

20 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

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

Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 r. 

  

 Przewodniczący 

 Rady Powiatu Opolskiego 

 

Stefan Warzecha 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 13 września 2019 r.

Poz. 2869
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