
UCHWAŁA NR XXI/154/2017 

RADY GMINY ŻYRZYN 

z dnia 28 czerwca 2017 r. 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców 

zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Żyrzyn. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.) - Rada Gminy, 

działając na wniosek Wójta Gminy Żyrzyn, po zapoznaniu się z opinią i wnioskami 

nauczycielskich związków zawodowych oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy 

Społecznej uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub 

opiekuńczych dla zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych doradców 

zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żyrzyn określa się w liczbie 

25 godzin tygodniowo. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn. 

§ 3. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego 

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 

1 września 2017 r.  



Uzasadnienie: 

Zgodnie z przepisami zawartymi w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – 

Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.) organ prowadzący szkoły i placówki 

oświatowe jest zobowiązany określić obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin pracy m.in. 

dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych prowadzących zajęcia 

związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów 

w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. 

Rada Gminy Żyrzyn w swojej uchwale Nr XIII/76/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli 

szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz psychologów, 

pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Żyrzyn – dokonała określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w liczbie 25 godzin dla psychologów, pedagogów 

i logopedów. 

W wymieniony akcie prawnym nie zostały określone te obowiązki dla doradców 

zawodowych. 

Propozycja wymiaru godzin dla doradców zawodowych w liczbie 25 jest takim samym 

wymiarem jaki został przyjęty dla już zatrudnionych psychologów, pedagogów 

i logopedów. 


