
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/164/2018 

RADY GMINY SEJNY 

z dnia 27 lutego 2018 r. 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  nauczycieli doradztwa 

zawodowego i nauczycieli wspomagających zatrudnionych  w placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Gminę Sejny 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1875 i poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i poz. 2203, poz. 130) po zaopiniowaniu 

projektu na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 1881) Rada Gminy Sejny uchwala, co następuje: 

§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych bezpośrednio z dziećmi i uczniami  

w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sejny przez nauczycieli niewymienionych 

w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć ustala się następująco: 

1) doradca zawodowy – 20 godzin tygodniowo, 

2) nauczyciel wspomagający – 20 godzin tygodniowo. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sejny.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

 Przewodniczący Rady 

Barbara Karłowicz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 2 marca 2018 r.

Poz. 1066



Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę 

określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz nauczycieli niewymienionych 

w art. 42 ust. 3. 

Od 1 września 2017, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji narodowej z dnia  

28 marca 2017 roku w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół w klasach VII i VIII 

ośmioletniej szkoły podstawowej będą odbywały się zajęcia z doradztwa zawodowego w wymiarze 

10 godzin rocznie. Z powyższego wynika konieczność określenia pracy tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć także dla tych nauczycieli jak i dla nauczycieli wspomagających. 
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