
Uchwała Nr XX/137/2004 
Rady Powiatu Krapkowickiego 

z dnia 16 grudnia 2004 r. 
 
w sprawie: ustalenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu 

zaocznym i w systemie kształcenia na odległość. 
 

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) 
Rada Powiatu Krapkowickiego uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych  

w pełnym wymiarze godzin, w kształceniu zaocznym i systemie kształcenia na odległość, 
zwanych dalej „placówkami edukacji niestacjonarnej”, wynosi średnio tygodniowo 18 godzin 
w okresie roku szkolnego. 
 

§ 2 
 
1. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych  

w kształceniu zaocznym i placówkach edukacji niestacjonarnej zalicza się: 
1) godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń, zajęć praktycznych i konwersatoriów, 
2) faktycznie zrealizowane godziny: 

a) poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych  
(z wyjątkiem egzaminów wstępnych, z nauki zawodu, z przygotowania 
zawodowego, dyplomowych i dojrzałości), licząc poprawianie 3 prac za  
1 godzinę zajęć, 

b) innych zajęć pedagogicznych realizowanych z uczniami przez 
pełnozatrudnionego nauczyciela w formach przez niego obranych  
i udokumentowanych w wymiarze nie przekraczającym 50 godzin rocznie; dla 
nauczycieli niepełnozatrudnionych wymiar tych zajęć ulega proporcjonalnemu 
zmniejszeniu, 

3) godziny przeprowadzania egzaminów ustnych (z wyjątkiem wstępnych, z nauki 
zawodu, z przygotowania zawodowego i dyplomowych) w wymiarze ustalonym przez 
dyrektora szkoły. 

2. Każdą godzinę zajęć wymienionych w ust. 1 pkt 1 i pkt 3, faktycznie realizowanych  
w niedziele i święta – liczy się za 2 godziny zajęć. 

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

4. Rozliczenie godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze 
godzin zajęć dydaktycznych w kształceniu zaocznym i placówce edukacji niestacjonarnej 
następuje w każdym semestrze. W okresie semestru nauczyciel obowiązany jest 
zrealizować połowę rocznego wymiaru godzin zajęć; odbyte godziny zajęć, godziny 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy i godziny nie zrealizowane z przyczyn leżących 
po stronie pracodawcy. 



5. Odbyte godziny zajęć wymienionych w ust. 1 oraz godziny zajęć wynikające z planu 
nauczania, lecz nie zrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, 
przekraczające połowę rocznego wymiaru, są godzinami ponadwymiarowymi. 

 
§ 3 

 
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krapkowickiego. 

 
§ 4 

 
Uchwała podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 
§ 5 

 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania. 

 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Powiatu Krapkowickiego 

 

Krystian Komander 


