UCHWAŁA NR XXV/169/2008
RADY GMINY POKÓJ
Z DNIA 29 GRUDNIA 2008r.
w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia określającego zasady realizacji
zadań w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1998r. o samorządzie
gminnym /Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm./, w związku z art. 70a ust. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982r. oraz § 2 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie
doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budŜety poszczególnych wojewodów, form
doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budŜetach
organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków /Dz. U. z
2002r., Nr 46, poz. 430/ Rada Gminy Pokój uchwala co następuje :
§ 1
1.

2.

WyraŜa się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Opole, a Gminą Pokój
określającego zasady realizacji zadań w zakresie doradztwa metodycznego dla
nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Pokój
Projekt porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokój
§ 3
Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego
§ 4
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

POROZUMIENIE

w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach Oświatowych Gminy Pokój
zawarte w dniu……………….roku
pomiędzy Gminą Opole reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Opola Pana
Ryszarda Zembaczyńskiego
a Gminą Pokój reprezentowaną przez Wójta Gminy Pokój Barbarę Zając
o następującej treści:
§1
1. Gmina Opole przyjmuje powierzone przez Gminę Pokój zdania dotyczące doradztwa
metodycznego dla nauczycieli wynikające z potrzeb edukacyjnych występujących na
terenie Gminy Pokój i jako organ prowadzący zleca ich realizację Miejskiemu
Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.
2. Gmina Opole deklaruje objęcie doradztwem metodycznym nauczycieli przedmiotów, do
których realizacji zostali powołani doradcy metodyczni.
3. Gmina Opole, w ramach powierzonego przez Gminę Pokój zadania, zobowiązuje się do:
1) rozpoznania potrzeb w zakresie doradztwa metodycznego,
2) doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli, w tym m.in. udzielania konsultacji
indywidualnych, obserwacji lekcji z późniejszym omówieniem i instruktaŜem
w procesie adaptacji zawodowej, udostępnianie nauczycielom materiałów
szkoleniowych, umoŜliwianie nauczycielom obserwacji zajęć prowadzonych przez
doradcę,
3) organizacji konferencji przedmiotowo – metodycznych,
4) prowadzenia konsultacji zbiorowych;
5) prowadzenia edukacyjnej działalności popularyzatorskiej,
6) prowadzenia konsultacji w sprawach zdobywania stopni awansu zawodowego,
4. Gmina Opole przyjmuje zadania, o których mowa w ust. 3, a Gmina Pokój przekaŜe na
rzecz Gminy Opole – uwzględniając liczbę miesięcy, w których jest realizowane zadanie
– 35 % środków, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku
Karta Nauczyciela, co stanowi w roku 2009 kwotę w wysokości 11.485,25 zł.
5. Kwota, o której mowa w ust. 4 § 1, przekazywana będzie przez Gminę Pokój
w miesięcznych ratach, do dnia 10 kaŜdego miesiąca za miesiąc poprzedni, na konto
Urzędu Miasta Opola.
6. Za miesiąc grudzień rata, o której mowa w ust. 5 winna być przekazana do 20 grudnia
danego roku.
7. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu zobowiązany jest do składania
Gminie Pokój, z końcem roku szkolnego sprawozdania z realizacji zadań,
o których mowa w § 1 ust. 3.

§2
Gmina Pokój powierza Gminie Opole zadania dotyczące organizacji doradztwa dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których jest organem prowadzącym.
§3
1. Porozumienie zawarto od dnia 1 stycznia 2009r. na czas nieokreślony.
2. Strony przewidują moŜliwość rozwiązania niniejszego porozumienia za trzymiesięcznym
okresem wypowiedzenia.
§4
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla kaŜdej ze stron.
§5
Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

W imieniu Gminy Pokój

W imieniu Gminy Opole

