
Uchwała Nr CCCXLVIII/154/06
Uchwała w sprawie przedłuŜenia powierzenia Pani ElŜbiecie Rybce obowiązków doradcy metodycznego.

UCHWAŁA NR
ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO

Z DNIA 21.06.2006 r.

w sprawie przedłuŜenia powierzenia Pani ElŜbiecie Rybce obowiązków
doradcy metodycznego.

Na  podstawie  art  4  ust.  l  pkt  l  ustawy z  dnia  5 czerwca  1998 r.  o  samorządzie  powiatowym (tekst
jednolity: Dz  U. z  2001 r.  Nr 142, póz. 1592 z  późn. zm.),  § 20 ust.  l,  2,  4,  5,  6 pkt.  l,  ust.  7 i  8
Rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej i  Sportu z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i
trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia
nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i
trybu powierzenia nauczycielom zadań doradcy metodycznego (Dz. U. Nr 84, póz. 779) Zarząd Powiatu
uchwala co następuje:

§1.

PrzedłuŜa się powierzenie zadań doradcy metodycznego, o których mowa w § 2, na okres trzech lat tj. z
dniem l września 2006 r. do 31 sierpnia 2009 r. - w zakresie nauczanego przedmiotu Pani mgr ElŜbiecie
Rybce - nauczycielowi chemii w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku przy
ul. Filipowicza 9 - w ramach stosunku pracy.

§2.

Nauczycielka, o której mowa w § 1 realizować będzie następujące zadania:
Współpraca z organem prowadzącym w opracowaniu diagnoz stanu kwalifikacji
nauczycieli szkól i placówek oświatowych powiatu otwockiego oraz określaniu potrzeb
w zakresie ich dokształcania i doskonalenia.
Wspomaganie nauczycieli i rad pedagogicznych w:
planowaniu, organizowaniu i  badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, doborze i  adaptacji
lub tworzeniu programów nauczania i  materiałów dydaktycznych, rozwijaniu umiejętności  metodycznych,
podejmowaniu działań innowacyjnych.
Przygotowanie kadr dla wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli.
Planowanie i organizowanie działań na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli.
Tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy nauczycielami.
Opieka nad nauczycielami i inspirowanie do aktywnych metod pracy.

§3

Za wykonywanie zadań, o których mowa w § 2, nauczycielce wymienionej w § l ustala się wynagrodzenie
miesięczne w wysokości 30% osiąganego przez nią wynagrodzenia zasadniczego.

§4.

Nadzór nad realizacją zadań przez metodyków powierza się dyrektorowi Oświaty Powiatowej.

§5.

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Zespołu Ogólnokształcących w Otwocku przy ul. Filipowicza 9

§6.

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od l września 2006 r.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. z 2003 r. Nr 118
póz.  1112  z  późn.  zm.)  organy prowadzące  mają  obowiązek  zabezpieczyć  środki  na  dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego. W planie finansowym
Oświaty Powiatowej środki na to zadanie zostały zapewnione.
Rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej i  Sportu z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i
trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia
nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i
trybu powierzenia  nauczycielom zadań doradcy metodycznego (Dz. U. Nr 84,  póz. 779) określa  zakres
zadań nauczyciela doradcy, a takŜe czas na jaki te obowiązki mają być powierzone.
Pani ElŜbieta Rybka pełniła funkcję nauczyciela doradcy metodycznego od l września 2002 r. Powierzenie
funkcji na kolejny okres - zgodnie z § 20 ust. 9 powyŜszego rozporządzenia moŜliwe jest po zasięgnięciu
opinii  dyrektora  wojewódzkiej  placówki  doskonalenia  i  dyrektora  szkoły,  w  której  nauczyciel  jest
zatrudniony.
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Filipowicza 9 Pan Wojciech Dziewanowski pozytywnie
zaopiniował  zamiar  przedłuŜenia  obowiązków  doradcy  metodycznego  Pani  ElŜbiecie  Rybce.  Dyrektor
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  w Warszawie Pan Krzysztof  Dydek - równieŜ  pozytywnie zaopiniował
zamiar przedłuŜenia

 


