
Krapkowice, 27 maja 2014 r. 

 

Uzasadnienie 

 do projektu uchwały Rady Powiatu Krapkowickiego                                                                                                       

 

w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, dla których nie 

ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, nauczycieli 

prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość, 

nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk             

o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad zaliczania do 

wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość 

 

 Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                              

(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) organ prowadzący szkołę określa tygodniowy 

obowiązkowy wymiar godzin zajęć  między innymi pedagogów, psychologów, logopedów, doradców 

zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, nauczycieli 

prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli 

realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 

obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin  poszczególnych zajęć         

w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.    

Jedna ze szkół prowadzonych przez Powiat Krapkowicki (Zespół Szkół im. Jana Pawła II              

w Zdzieszowicach) jest uczestnikiem projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Model wdrażania i upowszechniania kształcenia na 

odległość w uczeniu się przez całe życie”. W ramach przedmiotowego projektu szkoła została 

wyposażona w platformę edukacyjną „Modle” do prowadzenia kształcenia na odległość,                                

a nauczyciele zostali przygotowani do prowadzenia takiegoż kształcenia.  

Wyżej wymieniona szkoła zamierza w nowym roku szkolnym wprowadzić do swojej oferty 

edukacyjnej ten rodzaj kształcenia.  

W związku z powyższym w niniejszej uchwale (w porównaniu do uchwały, która straci moc) 

zawarto dodatkowe zapisy dotyczące tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć            

w tymże kształceniu. 
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