
 

 

UCHWAŁA NR LII/335/2018 

RADY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO 

z dnia 30 lipca 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych 

nauczycieli oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedmiotów 

w różnym wymiarze godzin oraz zasady rozliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć 

w kształceniu zaocznym i w kształceniu na odległość w placówkach prowadzonych  

przez Powiat Jarosławski 

Działając na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U.z 2018 r. poz. 967) 

Rada Powiatu Jarosławskiego uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/317/2013 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin oraz zasady 

rozliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w kształceniu na odległość 

w placówkach prowadzonych przez Powiat Jarosławski, wprowadza się następującą zmianę: 

1. § 1 otrzymuje brzmienie : 

„§ 1. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, 

terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych wynosi 22 godziny. 

2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli: 

1) liceów ogólnokształcących dla dorosłych prowadzących kształcenie w formie zaocznej wynosi 

18 godzin, 

2) szkół policealnych dla dorosłych prowadzących kształcenie w formie zaocznej wynosi 18 godzin, 

3) przedmiotów teoretycznych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i w szkołach zawodowych 

prowadzących kształcenie w formie zaocznej wynosi 18 godzin, 

4) praktycznej nauki zawodu na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i w szkołach zawodowych 

prowadzących kształcenie w formie zaocznej wynosi 22 godziny.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarosławskiego. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 września 2018 r. 

  

 Przewodniczący  

Rady Powiatu Jarosławskiego 
 

 

Zbigniew Piskorz 
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Uzasadnienie 

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w art. 76 

pkt. 22 dokonuje zmiany art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela. Zmiana ta stanowi 

podstawę dla organu prowadzącego do określania w drodze uchwały tygodniowego 

obowiązkowego wymiary zajęć niektórych nauczycieli. 

Tutejszy organ dokonuje zmian w uchwale Nr XXXIV/317/2013 Rady Powiatu Jarosławskiego 

z dnia 29 kwietnia 2013 r.  poprzez dostosowanie do nowych uregulowań prawnych. 
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