
 

Uchwała Nr XIX/167/2012 
Rady Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 30 maja 2012 r.  
 
 

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/298/2005 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 
14 września 2005 r. dotyczącej określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych  
w pełnym wymiarze zajęć. 

 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  
(tj. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 tj. z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 oraz art. 91 d pkt 
1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674  
z poźn. zm.) Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
W uchwale Nr XXX/298/2005 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 14 września 2005 r. 
wprowadza się następujące zmiany:  
1) Skreśla się w całości dotychczasowa treść § 1, a w jego miejsce wpisuje się nowa treść  
o brzmieniu: 
Dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, zatrudnionych 
 w pełnym wymiarze zajęć w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Namysłowski, ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć według następujących 
norm: 
Lp. Stanowisko Obowiązkowy 

tygodniowy wymiar 
godzin 

1. Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, doradcy zawodowi, a 
takŜe inni specjaliści prowadzący zajęcia specjalistyczne 
zatrudnieni w szkołach i placówkach 

 
26 

2. Nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach 
prowadzących gimnastykę korekcyjną 

18 

  

2) Skreśla się dotychczasową treść § 3 ust. 1 pkt 2, a w jego miejsce wpisuje się nowa treść  
o brzmieniu:  
„2)” faktycznie zrealizowane godziny poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych  
i egzaminacyjnych (z wyjątkiem egzaminów wstępnych, z nauki zawodu, z przygotowania 
zawodowego, dyplomowych i dojrzałości), licząc poprawienie 5 prac za 1 godzinę zajęć.  
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiemu.   
 

§ 3 
 
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 
w Ŝycie z dniem  1 września 2012 r. 

 

             Przewodniczący Rady Powiatu 
                                              Namysłowskiego 

 
                                                Roman Półrolniczak  

 


