
UCHWAŁA NR XXXIII/226/09  

RADY MIEJSKIEJ W TARNOGRODZIE  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

szkół zaocznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć 

w kształceniu zaocznym. 

 

Na podstawie art. 18 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2001 roku, Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7, pkt 3 ustawy z dnia 26 

stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz, 674 z późn. zm.) art. 13 

pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68 poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska w Tarnogrodzie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

lub opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – 

Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć w szkołach prowadzonych przez 

Gminę Tarnogród określa poniższa tabela: 

2. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze, 

prowadzącego zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin ustala się proporcjonalnie dla 

każdego wymiaru.  

3. Do celów obliczania obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych dla nauczycieli 

wymienionych w pkt 1 przez godzinę zajęć lekcyjnych, ćwiczeń i konsultacji należy rozumieć 

jednostkę 45 minut, przez godzinę zajęć praktycznych – jednostkę 55 minut, przez godzinę 

pozostałych zajęć – 60 minut.  

4. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych 

w kształceniu zaocznym zalicza się: 

5. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli szkół zaocznych 

zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin wynosi rocznie 684 godziny.  

6. Rozliczanie godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze 

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

semestru nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych jest 

obowiązany realizować połowę rocznego wymiaru godzin, o którym mowa w pkt 5. Za 

podstawę rozliczenia przyjmuje się, według zapisów w dzienniku lekcyjnym, faktycznie odbyte 

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

z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarnogrodu.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni licząc od daty ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubelskiego.  

Lp. Stanowisko Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych

1. Nauczyciele szkół zaocznych: 

- nauczyciele zajęć praktycznych i modułów, 

- nauczyciele teoretycznych przedmiotów 

zawodowych i innych zajęć

 

22 godziny 

18 godzin

- godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń,

- faktycznie zrealizowane godziny poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych, licząc 

poprawianie pięciu prac za jedną godzinę zajęć, 

- godziny przeprowadzania semestralnych egzaminów ustnych, licząc jedną godzinę na 

egzaminowanie pięciu słuchaczy. 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej  

 

Piotr Marczak 

ID: HWRPX-CIWYR-XOLQV-WNCWE-WIIPI. Podpisany. Strona 1 / 2



UCHWAŁA NR XXXIII/226/09  

RADY MIEJSKIEJ W TARNOGRODZIE  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

szkół zaocznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć 

w kształceniu zaocznym. 

 

Na podstawie art. 18 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2001 roku, Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7, pkt 3 ustawy z dnia 26 

stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz, 674 z późn. zm.) art. 13 

pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68 poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska w Tarnogrodzie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

lub opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – 

Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć w szkołach prowadzonych przez 

Gminę Tarnogród określa poniższa tabela: 

2. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze, 

prowadzącego zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin ustala się proporcjonalnie dla 

każdego wymiaru.  

3. Do celów obliczania obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych dla nauczycieli 

wymienionych w pkt 1 przez godzinę zajęć lekcyjnych, ćwiczeń i konsultacji należy rozumieć 

jednostkę 45 minut, przez godzinę zajęć praktycznych – jednostkę 55 minut, przez godzinę 

pozostałych zajęć – 60 minut.  

4. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych 

w kształceniu zaocznym zalicza się: 

5. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli szkół zaocznych 

zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin wynosi rocznie 684 godziny.  

6. Rozliczanie godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze 

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

semestru nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych jest 

obowiązany realizować połowę rocznego wymiaru godzin, o którym mowa w pkt 5. Za 

podstawę rozliczenia przyjmuje się, według zapisów w dzienniku lekcyjnym, faktycznie odbyte 

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

z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarnogrodu.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni licząc od daty ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubelskiego.  

Lp. Stanowisko Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych

1. Nauczyciele szkół zaocznych: 

- nauczyciele zajęć praktycznych i modułów, 

- nauczyciele teoretycznych przedmiotów 

zawodowych i innych zajęć

 

22 godziny 

18 godzin

- godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń,

- faktycznie zrealizowane godziny poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych, licząc 

poprawianie pięciu prac za jedną godzinę zajęć, 

- godziny przeprowadzania semestralnych egzaminów ustnych, licząc jedną godzinę na 

egzaminowanie pięciu słuchaczy. 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej  

 

Piotr Marczak 

ID: HWRPX-CIWYR-XOLQV-WNCWE-WIIPI. Podpisany. Strona 2 / 2


