
UCHWAŁA NR XLIX/665/2017                  
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców 
zawodowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sandomierz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.)  uchwala 
się, co następuje:

§ 1. 

Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla doradcy zawodowego             
w szkołach prowadzonych przez Gminę Sandomierz w wymiarze 18 godzin.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Piotr Chojnacki
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UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn.
zm.) w roku szkolnym 2017/2018 wprowadzone zostały do szkół zajęcia z zakresu doradztwa
zawodowego określone w ramowych planach nauczania dla szkół publicznych. Działanie to
powinno zagwarantować uczniom i ich rodzicom wszechstronne wsparcie w procesie decyzyjnym
wyboru szkoły i kierunku kształcenia, jakie otrzymają w formie różnorodnych przedsięwzięć
organizowanych w szkole na rzecz rozwoju zawodowego przez całą kadrę pedagogiczną, w tym
doradców zawodowych oraz udział uczniów w grupowych zajęciach z zakresu doradztwa
zawodowego zorganizowanych w formie obowiązkowych zajęć lekcyjnych. Dzięki takim
rozwiązaniom uczniowie i ich rodzice będą mogli liczyć na pełne wsparcie ze strony nauczycieli,
wychowawców i szkolnych doradców zawodowych w procesie planowania ścieżki edukacyjnej
i zawodowej. Zadaniem samorządu jest ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć doradców zawodowych, stąd zasadność podjęcia niniejszej uchwały.

Projekt uchwały został zaopiniowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego - Oddział
w Sandomierzu i NSZZ „Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Sandomierzu.
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