
Uchwała Nr XXIV/128/2008 
Rady Gminy RozdraŜew 
z dnia 30 grudnia 2008 r. 

 
 

w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem i Gminą Krotoszyn dotyczącego  
                          doskonalenia zawodowego nauczycieli  
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                                      
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1591ze zmianami) w związku  
z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela  (tj. Dz. U. z 2006r.  
Nr 97, poz. 674 ze zmianami) uchwala się co następuje: 

 
§ 1 

 
1.  WyraŜa się zgodę na zawarcie z Miastem i Gminą Krotoszyn porozumienia   międzygminnego 

w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Krotoszyn realizacji zadań publicznych związanych z 
doskonaleniem zawodowym nauczycieli.  

2.  Realizacja porozumienia odbywać się będzie poprzez dofinansowanie przez Gminę RozdraŜew, 
działalności nauczycieli pełniących funkcję doradcy metodycznego  

     w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie zwany dalej Ośrodkiem. 
§ 2 

 
Porozumienie o którym mowa w § 1 powinno określać w szczególności : 

 1. w zakresie finansowania realizacji zadań: 
a. przeznaczenie, w formie dotacji celowej, 20% środków wyodrębnionych  
    w budŜecie Gminy RozdraŜew na doskonalenie zawodowe nauczycieli,  
b. przeznaczenie w formie dotacji celowej 8,8% kwoty przeznaczonej na     
    doskonalenie zawodowe nauczycieli, określonej w ppkt a, na wydatki bieŜące 
    Ośrodka,  
c. sposób i termin ustalania wysokości dotacji w kolejnych latach obowiązania  
    porozumienia,  
d. sposób i termin przekazywania dotacji,  
e. przypadki zmiany wysokości dotacji,  

 2. w zakresie współdziałania przy realizacji zadań: 
a. termin i sposób informowania o płatnych pracy Ośrodka, 
b. termin i sposób informowania i korzystania z oferty Ośrodka, 
c. termin i sposób informowania o nauczycielach, którym powierzono zadania doradcy 

metodycznego i sposobie ich wypełniania . 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
Przewodniczący  Rady Gminy  

                                                                                               mgr Renata Zych – Kordus  



 
UZASADNIENIE 

 
 
 Ze względu na brak rozwiązań systemowych w zakresie doradztwa metodycznego  
i doskonalenia nauczycieli, w świetle  potrzeb i  środowiska nauczycielskiego w zakresie 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych i umiejętności pedagogicznych z dniem 1 lutego 2007r. 
utworzony został Samorządowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
 w Krotoszynie. Do uczestnictwa w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli 
poproszono gminy wchodzące w skład powiatu.  
 Zasadniczym celem funkcjonowania placówki jest rozpoznanie potrzeb  
i oczekiwań edukacyjnych nauczycieli, szkolenie rad pedagogicznych w zakresie projektowania 
rozwoju szkoły, a w szczególności: budowanie szkolnego systemu oceniania, budowanie 
programów wychowawczych, tworzenie programów wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, 
koordynowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na poziomie powiatów i gmin, wspieranie 
awansu zawodowego, wspieranie dyrektorów szkół w zakresie kierowania i zarządzania.  
Ponadto organizowanie form doskonalenia przygotowujących nauczycieli do roli:  
- opiekuna nauczycieli staŜystów, 
- opiekuna nauczycieli kontraktowych, 
- przewodniczącego zespołu przedmiotowego, 
- przewodniczącego zespołu wychowawców. 
 
 Z uwagi  na zgłaszane przez środowisko nauczycielskie zapotrzebowanie  
w zakresie doradztwa metodycznego oraz szkoleń proponuję zawarcie porozumienia, które 
umoŜliwi korzystanie z usług metodycznych i doradczych Samorządowego Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli w Krotoszynie.  
 
 
 
         Wójt Gminy  
         mgr Mariusz Dymarski  
 
 
 


