ZARZĄD POWIATU ŁOWICKIEGO
Łowicz, ul Stanisław skiego nr 30
teł. tO-46; 837-59-02, fax 837-50-15

Uchwała Nr . . . r ^ 2009
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia
r'c:
w sprawie: powierzenia zadań doradców metodycznych
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214
poz. 1806; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; z 2007 r. Nr
173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz ust. 1, 2, 4,
5, 6 pkt 1 oraz ust 7, 8, 11 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 doradcy metodycznego (Dz.U. Nr 84 poz. 779), Zarząd Powiatu
Łowickiego, uchwala co następuje:
§1. Powierza się na okres do 31.08.2010 zadania doradcy metodycznego Pani
Janinie Mierzejewskiej-Majcherek - nauczycielowi w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu - w zakresie edukacji ekonomicznej,
podstaw przedsiębiorczości i wiedzy o społeczeństwie.
§2. Zadania doradcy realizowane są zgodnie z porozumieniem zawartym
z
Dyrektorem
Wojewódzkiego
Ośrodka
Doradztwa
Nauczycieli
w Skierniewicach.
§3. Wykonywanie zadań doradcy metodycznego odbywa się w ramach stosunku
pracy w szkole z jednoczesnym obniżeniem wysokości obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych tj. w wysokości 9 godzin tygodniowo.
§4. Za wykonywanie zadań doradcy metodycznego przysługiwał będzie dodatek
funkcyjny w wysokości 395 zł miesięcznie brutto.
§5. Nadzór nad realizacją zadań przez doradcę metodycznego powierza się
Dyrektorowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego
w Łowiczu.
§6. Wykonanie uchwały powierza
Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu.
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§7. Traci moc uchwała Nr 79/2007 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia
14 sierpnia 2007 roku w sprawie powierzenia zadań doradców metodycznych.

§8. Uchwała wchodzi
01 stycznia 2009 roku.

w

życie

z

dniem

1. Janusz Michalak -Starosta Łowicki
2. Bolesław Heichman - Wicestarosta Łowicki
3. Wojciech Miedzianowski - Członek Zarządu

WA/3683

4. Dariusz Kosmatka - Członek Zarządu
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podjęcia,

z

mocą

od

Uzasadnienienie
W związku ze zwiększeniem od dnia 1 stycznia 2009 r. wysokości dodatku
funkcyjnego dla doradcy metodycznego (Uchwała Nr XXVII/227/2009 Rady
Powiatu Łowickiego z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie określenia
dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w drodze
regulaminu wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowych warunków obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw, niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości
oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez
Powiat Łowicki) istnieje konieczność podjęcia tejże uchwały.
Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) organy prowadzące
mają obowiązek zabezpieczyć środki na dofinansowanie doskonalenia
zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.
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,
warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego
(Dz. U. Nr 88 poz. 779) określa zakres zadań nauczyciela doradcy, a także czas
na jaki te obowiązki mają być powierzone.

