
UCHWAŁA NR XXIV/170/2017
RADY GMINY PRZESMYKI

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych 
prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów 

w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych w publicznych  szkołach prowadzonych  przez Gminę 
Przesmyki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., 
poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948.) i art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela (Dz. U. 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.1) ) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć doradców zawodowych prowadzących zajęcia 
związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji 
edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy 
o systemie oświaty na 25 godzin.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przesmyki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Lipiński

1) Zm. z 2014 r. poz. 1198 oraz z 2016 r. poz. 668 i 1010 oraz z 2017r. poz.60
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Uzasadnienie

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela w art. 42 ust. 7 pkt 3 nakłada na organ prowadzący
szkoły obowiązek określenia w drodze uchwały tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, m.in. doradcy zawodowego.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela organ prowadzący szkołę ustala tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla
nauczycieli specjalistów krótszy niż 40 godzin. Rozporządzenie MEN z 20 marca 2017 r. w sprawie ramowych
planów nauczania dla publicznych szkół wprowadza w kl. VII i VIII szkoły podstawowej zajęcia edukacyjne –
doradztwo zawodowe w wymiarze minimum 20 godzin w dwuletnim okresie nauczania.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału
w Siedlcach.

Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Lipiński 
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