
 

 

UCHWAŁA NR XX/162/16 

RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO 

z dnia 31 sierpnia 2016 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/244/2005 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 18 maja 2005 roku 

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach 

stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 

godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i psychologów 

zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pszczyński 

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

z 2016 r., poz. 814), art.1 ust.1 pkt 1 i art. 42 ust.7 pkt 3 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia  26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.) 

Rada Powiatu 

uchwala: 

§ 1.  W paragrafie 1. uchwały Nr XXXI/244/2005 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 18 maja 2005 roku 

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku 

pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i psychologów zatrudnionych w szkołach  

i placówkach prowadzonych przez Powiat Pszczyński, dodaje się: 

1. ustęp 4 w brzmieniu: „Określić tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli 

prowadzących kształcenie w formie zaocznej zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat 

Pszczyński na 18 godzin”; 

2. ustęp 5 w brzmieniu: "1. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli 

prowadzących kształcenie w formie zaocznej zalicza się: 

1)  godziny wykładów, konferencji, konsultacji i ćwiczeń, 

2)  godziny faktycznie zrealizowane: 

a) poprawa i ocena pracy kontrolnej z danego przedmiotu (nie więcej jak jedna praca kontrolna w semestrze 

przypadająca na słuchacza): 15 minut; 

b) poprawa i ocena egzaminu pisemnego semestralnego lub końcowo rocznego: 15 minut na każdego 

słuchacza; 

c) przeprowadzenie ustnego egzaminu semestralnego lub końcowo rocznego: 10 minut na każdego 

przeegzaminowanego słuchacza; 

d) nadzorowanie i przeprowadzenie pisemnych egzaminów semestralnych lub końcowo rocznych, 

realizowane poza godzinami, o których mowa w punkcie 1) – równowartość 2 godzin dydaktycznych. 
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2. Rozliczenie godzin nauczyciela, o których mowa w ust. 1, pkt 1) następuje w każdym semestrze  

- w okresie semestru nauczyciel obowiązany jest zrealizować wymiar godzin zajęć określonych w arkuszu 

organizacyjnym oraz szkolnym rozkładzie zajęć, z tym, że za podstawę rozliczenia przyjmuje się zapisy  

w dzienniku lekcyjnym, godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy i godziny niezrealizowane  

z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. 

3. Rozliczenie godzin nauczyciela, o których mowa w ust. 1, pkt 2) następuje bezpośrednio po każdym 

semestrze, z tym, że za podstawę rozliczenia przyjmuje się: 

1)  zestawienie poprawionych i ocenionych prac kontrolnych, – pkt 2 lit. a); 

2)  protokoły z przeprowadzonych egzaminów oraz zapisy w dzienniku lekcyjnym - pkt 2 lit.b)   i lit. c); 

3)  zapisy w dzienniku lekcyjnym, zatwierdzone przez dyrektora szkoły – pkt 2 lit. d)". 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pszczyńskiego. 

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

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2016 roku.  

 

 

  

 
Przewodnicząca Rady 

 

 

Barbara Bandoła 
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