
Uchwala Nr XXXIX/231/2018 

Rady Powiatu w Pultusku 

z dnia 5 czerwca 2018r. 

w sprawie sposobu okreglenia tygodniowego obowivkowego wymiaru zajee 
nauczycieli prowadzqcych ksztalcenie w formie zaocznej, pedagog6w, 
psychologow logopedow, terapeut6w pedagogicznych, doradcow zawodowych 
oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczegolnych zajee w ksztalceniu 
zaocznym w szkolach prowadzonych przez Powiat Pultuski. 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie 

powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995, ze zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 w zwiqzku 

z art. 91d pkt 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r. 

poz. 967) - Rada Powiatu uchwala, co nastepuje: 

§ 1.  

Obowiqzkowy wymiar godzin zajee dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych 

w pelnym wymiarze godzin w ksztalceniu zaocznym w szkolach prowadzonych przez 

Powiat Pultuski wynosi 18 godzin tygodniowo. 

§ 2.  

Do obowiqzkowego wymiaru godzin zajce dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych 

pelnym wymiarze godzin w ksztalceniu zaocznym w szkolach prowadzonych przez 

Powiat Pultuski zalicza sic: 

1) godziny wykladow, ewiczen i zajce praktycznych; 

2) godziny konsultacji zbiorowych i indywidualnych, przy czym liczba konsultacji 

indywidualnych nie mote przekroczye 20% ogOlnej liczby godzin zajqe w danym 

semestrze; 45 minut konsultacji rOwnowaZne jest 1 godzinie lekcyjnej; 

3) poprawianie i ocenianie prac pisemnych egzaminacyjnych z jczyka polskiego, 

jczyka obcego, matematyki i przedmiotOw zawodowych, liczqc poprawienie 

1 pracy 3 sluchaczy za 1 godzine zajce; 

4) sprawdzanie i ocenianie prac kontrolnych, w tym poprawkowych, liczqc 

poprawienie 1 pracy 5 sluchaczy za 1 godzine zajce; 

5) przeprowadzenie egzaminOw ustnych, w tym poprawkowych i klasyfikacyjnych, 

liczqc przeprowadzenie egzaminu 3 os6b jest rOwnowaZne 1 godzinie lekcyjnej; 
6) konferencje instruktazowe: wprowadzajqca do pracy w danym semestrze 

i przedegzaminacyjna — 45 minut konferencji liczone jako 1 godzina lekcyjna. 



§ 3.  

Okre§la sic tygodniowy obowiqzkowy wymiar godzin zajca dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuliczych prowadzonych bezpogrednio z uczniami lub 

wychowankami albo na ich rzecz pedagogow, psychologow, logopedow, terapeutOw 

pedagogicznych i doradcow zawodowych zatrudnionych w szkolach prowadzonych 

przez Powiat Pultuski w wymiarze 20 godzin. 

§ 4.  

Wykonanie uchwaly powierza sic Zarmdowi Powiatu. 

§ 5.  

Traci moc uchwala Nr XVII/129/04 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 30 sierpnia 

2004r. w sprawie tygodniowego obowiqzkowego wymiaru godzin zajce nauczycieli 

zatrudnionych w szkolach i placowkach prowadzonych przez Powiat oraz zasady 

zaliczania do wymiaru godzin poszczegolnych zajce w ksztalceniu zaocznym oraz 

uchwaly zmieniajqce: uchwala Nr XXI/166/05 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 

28 lutego 2005r. i uchwala Nr XXXIV/261/06 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 

28 kwietnia 2006r. 

§ 6.  

Uchwala wymaga opublikowania w Dzienniku Urzedovvym WojewOdztwa 

Mazowieckiego. 

§ 7.  

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem 1 wrzegnia 2018r. 

PR7F,IATIF)!C:2y,cy-  RAD y 

mgr Wiestaw Cienkowski 


	Page 1
	Page 2

