
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/322/2018 

RADY POWIATU W OLSZTYNIE 

z dnia 25 czerwca 2018 r. 

w sprawie tygodniowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin 

poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 995 z późn. zm.) w związku z art. 76 pkt 22 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2017 r., poz.1189 z późn. zm.) oraz art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych 

(Dz. U. z 2015 r., poz.1881) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy 

z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karty Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin ustala się 

w następującej wysokości: 

Lp. Stanowisko Obowiązkowy tygodniowy 

wymiar godzin 

1. Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, terapeuci pedagogiczni, doradcy 

zawodowi 

22 

2. Nauczyciele bibliotekarze bibliotek pedagogicznych 35 

3. Nauczyciele prowadzący kształcenie w formie zaocznej: 

a) przedmiotów z zakresu kształcenia ogólnego 

18 

4. Nauczyciele prowadzący kształcenie w formie zaocznej na 

kwalifikacyjnych kursach zawodowych: 

a) przedmiotów teoretycznych 

b) praktycznej nauki zawodu 

18 

22 

§ 2. 1. Do obowiązkowego wymiaru godzin, dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej 

zalicza się godziny: 

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

2) prowadzenia semestralnych egzaminów ustnych w szkołach dla dorosłych, licząc przeprowadzanie 

egzaminu czterech osób za 1 godzinę; 

3) nadzorowanie egzaminów pisemnych oraz godzin przeprowadzania egzaminów ustnych licząc 

przeprowadzenie egzaminów czterech za 1 godzinę na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, o ile taki 

sposób i forma zaliczenia została określona w programie nauczania kwalifikacyjnego kursu zawodowego; 

4) poprawiania oraz oceniania pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych, licząc 4 prace za 1 godzinę 

zajęć w szkole dla dorosłych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, o ile taki sposób i forma 

zaliczenia określona została w programie nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 sierpnia 2018 r.

Poz. 3597



§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVI/291/2009 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 4 września 2009 w sprawie 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych 

w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy – Karta Nauczyciela, w tym nauczycieli prowadzących kształcenie w formie 

zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 

tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olsztynie. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018 roku. 

Przewodniczący Rady Powiatu w Olsztynie 

Jerzy Laskowski 
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UCHWAŁA NR XXXIV/348/2022 

RADY POWIATU W OLSZTYNIE 

z dnia 23 czerwca 2022 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad 

zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., 

poz. 528) w związku z art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. 

z 2021 r., poz. 1762 z późn. zm.) oraz art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. 

z 2022 r., poz. 854) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/322/2018 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 25 czerwca 2018 roku, zmienionej 

uchwałą Nr VII/108/2019 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 27 września 2019 roku w sprawie tygodniowego 

wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć 

w kształceniu zaocznym, w § 1, pkt 1 tabeli określającej tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 

nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karty Nauczyciela, 

zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, otrzymuje treść jak niżej: 

L.p. Stanowisko 
Obowiązkowy tygodniowy 

wymiar godzin 

1. 
Pedagodzy, pedagodzy specjalni, psycholodzy, logopedzi, terapeuci 

pedagogiczni, doradcy zawodowi 
22 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olsztynie. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Powiatu w Olsztynie 

Jerzy Laskowski 
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Poz. 3041
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