
Projekt

z dnia  16 lutego 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie wyrażenia woli zawarcia umowy o doradztwo metodyczne dla nauczycieli zatrudnionych 
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 11 w związku z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę zawarcia umowy z Województwem Opolskim o prowadzenie doradztwa metodycznego 
dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice.

§ 2. Wyraża się zgodę na finansowanie doradztwa metodycznego nauczycieli ze środków wyodrębnionych 
w budżecie gminy.

§ 3. Szczegółowy zakres zadań i zasady finansowania określi umowa zawarta pomiędzy stronami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń i w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz.
191 ze zm.) w budżetach organów prowadzonych szkoły wyodrębnia się środki na
dofinansowanie zawodowe nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

W związku z propozycją Województwa Opolskiego w zakresie doradztwa metodycznego,
istnieje możliwość zawarcia kolejnej umowy w sprawie wspólnego organizowania doradztwa
metodycznego dla nauczycieli. Województwo Opolskie zapewnia doradztwo metodyczne
w zakresie: planowania, organizowania i badania procesu dydaktyczno-wychowawczego,
przygotowania nauczycieli do analizowania wyników egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych,
doboru i adaptacji lub tworzenia programów nauczania i programów dydaktycznych,
gromadzenia i opracowywania informacji pedagogicznej (konferencje, konsultacje),
organizowania doradztwa metodycznego dla nauczycieli w zakresie przedmiotów objętych
programem nauczania w szkołach prowadzonych przez Gminę Krapkowice, organizowania
współpracy oraz wymiany doświadczeń między nauczycielami szkół.

W związku z realizacją zadania określonego w art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982
roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014, poz. 191 ze zm.) prosi się o wyrażenie woli zawarcia
umowy z Województwem Opolskim w sprawie wspólnego organizowania doradztwa
metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez
Gminę Krapkowice. W budżecie Gminy Krapkowice na 2015 rok zabezpieczono środki
finansowe na ten cel.
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