
UCHWAŁA NR 177/838/2018
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej  
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie 

w formie zaocznej, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Raciborski oraz określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych 

zajęć prowadzonych w formie zaocznej

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 
z 2017r., poz. 1868 z późn. zm.) oraz § 3, § 4 pkt.2 i § 5 uchwały Nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Raciborskiego 
z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji 
z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 
organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 2488)

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala co następuje :

§ 1. Przeprowadza się konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  w sprawie  określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie 
zaocznej, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Raciborski oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć prowadzonych w formie zaocznej, który 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnego wyrażenia opinii z wykorzystaniem formularza 
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Opinię, o której mowa w § 2 należy przedłożyć w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji 
określonego w ogłoszeniu o przeprowadzeniu konsultacji.

§ 4. 1. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Edukacji.

2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Wicestarosta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Radca Prawny

Michalina Staniszewska-
Niestrój

Starosta

Ryszard Winiarski
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UZASADNIENIE  

 

Zgodnie z § 5 uchwały Nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 maja 2012 r.                    

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z Powiatową Radą 

Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,              

o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                    

i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl.  z 2012 r., poz. 2488) Zarząd Powiatu podejmuje decyzję 

o przeprowadzeniu konsultacji projektów aktów prawa miejscowego. 

W związku z powyższym przekazuje się do konsultacji projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego  w sprawie  określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski oraz zasad zaliczania do 

wymiaru godzin poszczególnych zajęć prowadzonych w formie zaocznej. 

W tym stanie prawnym i faktycznym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione. 

 

     Kierownik             Członek Zarządu 

Referatu Edukacji  

Danuta Miensopust        Andrzej Chroboczek 
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Załącznik nr 1                                                                
do Uchwały Nr 177/838/2018                                                    
Zarządu Powiatu Raciborskiego                                                             
z dnia 22 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR .............................
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia ............................. 2018 r.

w sprawie  określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących 

kształcenie w formie zaocznej, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć 

prowadzonych w formie zaocznej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1868 z późn. zm.), art. 42 ust. 7 pkt 3, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. 
Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.), w związku z art. 76 pkt 22 ppkt d i art. 147 pkt 3 ustawy z dnia 
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2203), po zasięgnięciu 
wymaganych prawem opinii

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli prowadzących kształcenie w formie 
zaocznej wynosi 18 godzin.

2. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze 
prowadzących kształcenie w formie zaocznej zalicza się faktycznie zrealizowane godziny:

1)wykładów, konsultacji zbiorowych, ćwiczeń, zajęć praktycznych i konwersatoriów,

2)poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych licząc poprawianie czterech prac za 
jedną godzinę zajęć,

3)nadzorowanie i przeprowadzanie semestralnych egzaminów pisemnych,

4)przeprowadzania semestralnych egzaminów ustnych licząc przeprowadzenie egzaminu dla trzech osób za jedną 
godzinę zajęć,

5)godziny konsultacji indywidualnych, licząc 3 słuchaczy na 1 godzinę, przy czym dopuszcza się możliwość 
organizowania konsultacji indywidualnych w wymiarze 20% ogólnej liczby godzin zajęć w semestrze.

3. Rozliczenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego 
w pełnym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych w kształceniu zaocznym następuje w każdym semestrze. 
W okresie semestru nauczyciel obowiązany jest realizować połowę rocznego wymiaru godzin zajęć.

4. Za podstawę rozliczenia, o którym mowa w ust. 3 przyjmuje się zrealizowane i wpisane w dzienniku 
lekcyjnym godziny zajęć, godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy i godziny niezrealizowane z przyczyn 
leżących po stronie pracodawcy.

5. 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego. 

Strona 3



§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 września 2018 r. 

Strona 4



Uzasadnienie

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2017r.,
poz. 2203), a dokładnie art. 76 pkt 22 ppkt d, wprowadziła zmianę obowiązującą od 1 września 2018 r.
odnośnie ustalenia przez organ prowadzący tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej.

Na chwilę obecną w szkołach prowadzonych przez Powiat Raciborski są zatrudnieni nauczyciele
kształcący w formie zaocznej w:

1) Liceum Ogólnokształcącym nr 1 dla Dorosłych wchodzącym w skład Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu,

2) Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych wchodzącym w skład Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu.

Zatem w tym stanie prawnym i faktycznym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe
i uzasadnione.

Kierownik Referatu Edukacji

Danuta Miensopust

Starosta

Ryszard Winiarski
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Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr  177/838/2018 

Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 22 maja 2018 r. 
 

 

………………………………………………… 
(nazwa organizacji) 

 

………………………………………………… 
   (dane adresowe) 

 

 

 

 

 

Opinie do projektu Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie 

zaocznej, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych 

zajęć w formie zaocznej 

 

 
Lp. Paragraf, ustęp, punkt 

proponowany do zmiany 

 

Proponowana zmiana  

Uzasadnienie 

proponowanej 

zmiany  

1.    

2.    

3.    

…    

…    

…    

…    

n*    

 
Opinie ogólne  

 

  

 

 

 

 

 

     ……………………………………………………………. 
             (imię i nazwisko osoby statutowo upoważnionej do reprezentacji organizacji) 

 

 

 

 

n* - liczba proponowanej kolejnej zmian 
 

 

 
 

 

 
 

 

   Kierownik Referatu Edukacji              Starosta  

 

 Danuta Miensopust       Ryszard Winiarski 
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