
  

UCHWAŁA NR VIII/60/19 

RADY POWIATU W MOŃKACH 

z dnia 28 czerwca 2019 r. 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, 

logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie 

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

poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 511) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. a i b oraz art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967, 2245 oraz z 2019 r. poz. 730) Rada Powiatu w Mońkach uchwala,  

co następuje: 

§ 1. Uchwała określa: 

1) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest powiat moniecki, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni 

psychologiczno-pedagogicznej; 

2) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej 

i nauczycieli kształcenia na odległość zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest powiat moniecki oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych 

zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość. 

§ 2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych, zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin - wynosi 22 godziny. 

§ 3. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie 

zaocznej zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin dla: 

1) nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących oraz nauczycieli przedmiotów teoretycznych w szkołach 

prowadzących kształcenie zawodowe - wynosi 18 godzin; 

2) nauczycieli prowadzących zajęcia praktycznej nauki zawodu - wynosi 20 godzin. 

2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli kształcenia na odległość zatrudnionych 

w pełnym wymiarze godzin -  wynosi 18 godzin. 

3. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli prowadzących kształcenie 

w formie zaocznej oraz w systemie kształcenia na odległość zalicza się: 

1) godziny lekcji, ćwiczeń, konsultacji i zajęć praktycznej nauki zawodu; 

2) faktycznie zrealizowane godziny: 
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a) nadzorowania egzaminów pisemnych, licząc 60 minut nadzorowania za 1 godzinę zajęć, 

b) przeprowadzania egzaminów ustnych, licząc 4 osoby na 1 godzinę zajęć, 

c) poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych, licząc poprawienie 4 prac  

za 1 godzinę zajęć. 

4. Dla celów obliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli, o których 

mowa w ust. 1 i 2, przez godzinę: 

1) lekcji, ćwiczeń i konsultacji - należy rozumieć jednostkę 45 minut; 

2) zajęć praktycznej nauki zawodu – należy rozumieć jednostkę 55 minut; 

3) pozostałych zajęć – należy rozumieć jednostkę 60 minut. 

5. Rozliczenie godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin zajęć 

w kształceniu zaocznym i w kształceniu na odległość następuje w każdym semestrze. Za podstawę rozliczenia 

przyjmuje się, według zapisów w dzienniku lekcyjnym, odbyte godziny zajęć, godziny usprawiedliwionej 

nieobecności w pracy i godziny niezrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIII/210/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 12 września 2018 r. w sprawie 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, 

terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasady 

zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej (Dziennik Urzędowy Województwa 

Podlaskiego z 2018 r. poz. 3701). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 września 2019 r. 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Dariusz Jaworowski 
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