
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/325/2018 

RADY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO 

z dnia 30 stycznia 2018 r. 

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,  

dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz zasad zaliczania  

do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U.  

z 2017 r., poz. 1868) art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela (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 uchwala, co następuje: 

§ 1.1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych  

w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć w szkołach i placówkach, dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, według następujących norm: 

Lp.  Stanowisko  Tygodniowy obowiązkowy  
  wymiar godzin zajęć  

1. Pedagog 22 

2. Psycholog 22 

3. Logopeda 22 

4. Terapeuta pedagogiczny 22 

5. Doradca zawodowy 22 

6. Nauczyciele prowadzący kształcenie w formie zaocznej 22 

§ 2.1. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w zaocznej 

formie kształcenia zalicza się faktycznie zrealizowane: 

1) godziny konsultacji zbiorowych, ćwiczeń i zajęć praktycznej nauki zawodu; 

2) godziny nadzorowania i przeprowadzania egzaminów pisemnych; 

3) godziny poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych (z wyjątkiem egzaminów 

wstępnych, egzaminów z nauki zawodu, egzaminów z przygotowania zawodowego, dyplomowych  

i maturalnych), licząc 5 prac na 1 godzinę zajęć; 

4) godziny przeprowadzania egzaminów ustnych (z wyjątkiem egzaminów wstępnych, z nauki zawodu,  

z przygotowania zawodowego i dyplomowych oraz maturalnych), licząc nie dłużej niż 20 minut na 1 osobę; 

5) godziny konsultacji indywidualnych, licząc 4 słuchaczy na 1 godzinę, przy czym dopuszcza się możliwość 

organizowania konsultacji indywidualnych w wymiarze 20% ogólnej liczby godzin zajęć w semestrze. 

2. Każdą godzinę zajęć wymienionych w ust. 1 pkt 1 faktycznie zrealizowanych w niedzielę i święta liczy 

się za 2 godziny zajęć. 
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3. Dla celów obliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych przez godzinę ćwiczeń  

i konsultacji należy rozumieć jednostkę 45 minut, przez godzinę zajęć praktycznych - jednostkę 55 minut,  

a przez godzinę pozostałych zajęć - 60 minut. 

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

dydaktycznych w kształceniu zaocznym następuje w każdym semestrze. 

5. W czasie semestru nauczyciel obowiązany jest zrealizować połowę rocznego wymiaru godzin zajęć.  

Za podstawę rozliczenia przyjmuje się, według zapisów w dzienniku lekcyjnym, odbyte godziny zajęć, godziny 

usprawiedliwionej nieobecności w pracy i godziny niezrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. 

6. Odbyte godziny zajęć wymienionych w ust. 1 oraz godziny zajęć wynikające z planu nauczania, lecz 

niezrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, przekraczające połowę rocznego wymiaru,  

są godzinami ponadwymiarowymi. 

§ 3.1. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w kształceniu 

na odległość, zalicza się: 

1) godziny konsultacji indywidualnych, licząc 4 słuchaczy na 1 godzinę; 

2) godziny konsultacji zbiorowych, wykładów, ćwiczeń odbytych w formie telekonferencji czy wideokonferencji; 

3) godziny przeznaczone na opracowanie i zamieszczenie na platformie edukacyjnej nowych materiałów 

dydaktycznych (narzędzi elektronicznych niezbędnych dla poszczególnych jednostek lekcyjnych, 

wykładów, ćwiczeń etc., których nie można nabyć na rynku pomocy dydaktycznych), licząc 1 godzinę  

na opracowanie materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej do 1 godziny zajęć określonych  

w ramowym planie nauczania. 

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

dydaktycznych w kształceniu na odległość następuje w każdym semestrze. Za podstawę rozliczenia przyjmuje 

się odbyte godziny zajęć, według zapisów w dzienniku zajęć, godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy 

i godziny niezrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. 

3. Do celów obliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych przez godzinę zajęć 

lekcyjnych, wykładów, ćwiczeń i konsultacji należy rozumieć 45 minut, przez godzinę zajęć praktycznych  

55 minut, przez godzinę pozostałych zajęć 60 minut. 

§ 4. Traci moc uchwała nr LII/388/2014 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 marca 2014 r.  

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin 

poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia  

1 września 2018 roku. 

  

 Przewodnicząca  

Rady Powiatu 

 

Danuta Wróbel 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 2 – Poz. 368


		2018-02-07T13:01:38+0000
	Polska
	TERESA MATCZYŃSKA; OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




