
UCHWAŁA NR IV/27/2015
RADY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO

z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli prowadzących kształcenie 
w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk 

o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów i doradców zawodowych

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ) Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala, co 
następuje:

§ 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli prowadzących kształcenie w formie 
zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów i doradców zawodowych 
zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Namysłowski.

§ 2. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie 
zaocznej wynosi 18 godzin, z zastrzeżeniem pkt 2.

2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć praktycznej nauki zawodu prowadzących kształcenie 
w formie zaocznej wynosi 22 godziny.

3. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w kształceniu 
zaocznym zalicza się:

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

2) faktycznie zrealizowane godziny poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych  (z 
wyjątkiem egzaminów wstępnych), licząc poprawianie 5 prac za jedna godzinę zajęć,

3) godziny przeprowadzania egzaminów ustnych (z wyjątkiem egzaminów wstępnych), licząc 5 słuchaczy na 
1 godzinę zajęć.

4. Dla celów obliczenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, przez godzinę ćwiczeń 
i konsultacji należy rozumieć jednostkę 45 minut, przez godzinę zajęć praktycznych – jednostkę 55 minut, a przez 
godzinę pozostałych zajęć 60 minut.

§ 3. 1. Nauczycielowi realizującemu w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych według wzoru:

P=(X1 +X2) : [(X1 : Y1) + (X2 : Y2)]

gdzie:

P – oznacza pensum,

X1, X2 – oznacza liczbę godzin przydzielonych nauczycielowi w ramach stanowisk o różnym tygodniowym 
wymiarze,

Y1, Y2  - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.

2. Jeżeli w wyniku obliczenia pensum wyrażone będzie w ułamku dziesiętnym, zaokrągla się je w ten sposób, 
że wielkości do 0,5 pomija się, a powyżej 0,5 zaokrągla się do pełnej godziny.
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§ 4. Zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin pracy pedagogom, psychologom , logopedom oraz doradcom 
zawodowym, prowadzącym zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania 
uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin zajęć, według następujących norm:

Lp. Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin

1 Pedagog w szkole lub zespole 26
2 Psycholog w szkole lub zespole 26
3 Logopeda w szkole lub zespole 26
4 Doradca zawodowy w szkole lub zespole 26

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXX/298/2005 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 14 września 2005 r. 
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli niewymienionych 
w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, zmieniona uchwałą Nr 
XIX/167/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 maja 2012 r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu 
Namysłowskiego

Sławomir Gradzik

Id: 96EFA2BF-3AD2-45F6-B968-B829936EDD58. Podpisany Strona 2 z 2




