
 

 

UCHWAŁA NR III/14/2018 

RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI 

z dnia 19 grudnia 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, 

obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom, 

nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć, 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, nauczycieli prowadzących 

kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość, zasad zaliczania do wymiaru godzin 

poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

i Zawodowych w Pogorzeli im. Ziemi Pogorzelskiej, dla którego organem prowadzącym jest Gmina 

Pogorzela 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz.  994  ze zm.) i art. 42 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ) Rada Miejska w Pogorzeli  uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXI/125/2012 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie zasad 

rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć 

jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze, zasad 

zwalniania od obowiązku realizacji zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 

pedagogów, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość, 

zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli im. Ziemi Pogorzelskiej, dla którego 

organem prowadzącym jest Gmina Pogorzela wprowadza się następujące zmiany W § 5 ust. 2 otrzymuje 

brzmienie: 

„2. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli prowadzących kształcenie 

w formie zaocznej i nauczycieli kształcenia na odległość zalicza się: 

1) godziny wykładów, ćwiczeń, konsultacji, zajęć praktycznych, 

2) faktycznie realizowane godziny: 

a) poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych licząc poprawianie 

6 prac na 1 godzinę, przy czym przez godzinę należy rozumieć 60 minut. 

b) godziny przeprowadzania ustnych egzaminów semestralnych licząc 5 egzaminowanych 

osób na 1 godzinę, przy czym przez godzinę należy rozumieć 60 minut.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r. 

  

 Przewodnicząca Rady Miejskiej 

(-) Daria Wyzuj 
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