
UCHWAŁA NR 198/1143/2018 

ZARZĄDU POWIATU STALOWOWOLSKIEGO 

Z DNIA 8 marca 2018 r. 

 

w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, 

terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli prowadzących kształcenie 

w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie 

zaocznej w szkołach prowadzonych przez Powiat Stalowowolski, po zaopiniowaniu przez związki 

zawodowe 

 

Na postawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Stalowowolskiego uchwala się, co 

następuje: 

§ 1 

 

1. Przyjmuje się projekt Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, 

terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli prowadzących 

kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć 

w formie zaocznej w szkołach prowadzonych przez Powiat Stalowowolski 

2. Projekt uchwały został zaopiniowany przez związki zawodowe 

 

§ 2 

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego stanowi załącznik do niniejszej uchwały 

 

§ 3 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

 

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 

 

 

 



projekt 

 

UCHWAŁA NR………..  

RADY POWIATU STALOWOWOLSKIEGO 

Z DNIA……………… 

 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli 

prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin 

poszczególnych zajęć w formie zaocznej w szkołach prowadzonych przez Powiat Stalowowolski  

 

Na postawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. 

U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.) art. 42 ust. 7 pkt. 3 w związku z art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.) Rada Powiatu 

Stalowowolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, 

terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych wynosi 22 godziny. 

§ 2 

1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli:  

1) liceów ogólnokształcących dla dorosłych prowadzących kształcenie w formie zaocznej 

wynosi 18 godzin 

2) przedmiotów teoretycznych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i w szkołach 

zawodowych prowadzących kształcenie w formie zaocznej wynosi 18 godzin, 

3) praktycznej nauki zawodu na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i w szkołach 

zawodowych prowadzących kształcenie w formie zaocznej wynosi 22 godziny. 

2. Do obowiązkowego wymiaru godzin zalicza się: 

1) godziny konsultacji zbiorowych, ćwiczeń, konferencji instruktażowych i zajęć praktycznej 

nauki zawodu, przy czym przez godzinę należy rozumieć jednostkę 45 minut, 

2) przeprowadzanie egzaminów ustnych i egzaminów z zakresu kształcenia zawodowego 

praktycznego, licząc cztery osoby na jedną godzinę, przy czym przez godzinę należy 

rozumieć jednostkę 60 minut, 

3) nadzorowanie egzaminów pisemnych w wymiarze dwie godziny po 60 minut, 

4) poprawianie i ocenianie prac pisemnych (semestralnych i egzaminacyjnych), licząc 

poprawienie trzech prac za jedną godzinę zajęć, przy czym przez godzinę należy rozumieć 

jednostkę 60 minut, 

§ 3 

Traci moc Uchwała Nr XXXVII/244/09 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 30 czerwca  

2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych 

nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 

stanowisk o różnym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin 

zajęć realizowanych w formie zaocznej. 

§ 4 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2018 r. 



 

 

UZASADNIENIE 
 

Zgodnie z zapisem art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  

(t. j. Dz. U. z 2017 r., z 2017 r. z późn. zm.), organ prowadzący szkołę lub placówkę określa:  

1. tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć: 

1) pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców 

zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-

pedagogicznych, z tym, że wymiar ten nie może przekraczać 22 godzin, 

2) nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaoczne 

2. zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej. 

Projekt Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli prowadzących kształcenie w formie 

zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej  

w szkołach prowadzonych przez Powiat Stalowowolski został zaopiniowany przez związki 

zawodowe zrzeszające nauczycieli, reprezentatywne w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu 

Społecznego – zgodnie z zapisem art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach 

zawodowych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1881)  

Biorąc pod uwagę powyższe zasadnym jest podjęcie przez Radę Powiatu Stalowowolskiego 

uchwały w przedmiotowej sprawie. 

 

 

 

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


