
Uchwała Nr XII/72/2003 
Rady Powiatu Krapkowickiego 

z dnia  18 grudnia 2003 r. 
 
 
w sprawie: zawarcia umowy z Województwem Opolskim, dotyczącej organizacji doradztwa 

metodycznego dla nauczycieli 
 
 
 Na podstawie art. 12 pkt 8a i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu 
Krapkowickiego uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
  
 Zawiera się umowę z Województwem Opolskim w sprawie powierzenia zadań 
doradztwa metodycznego dla nauczycieli, na zasadach określonych umową stanowiącą 
załącznik do uchwały. 
 

 
§ 2 

 
 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krapkowickiego. 
 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 
 
 
 
 
                                                                                                    Przewodniczący 

Rady Powiatu Krapkowickiego 
 
 
                                                                                                              Krystian Komander 

 



Załącznik 
do uchwały Nr XII/72/2003 
Rady Powiatu 
Krapkowickiego z dnia 
18.12.2003 r. 

Umowa 
z dnia.......................... 

w sprawie wspólnego organizowania doradztwa metodycznego 

pomiędzy 
Województwem   Opolskim   reprezentowanym  przez  Zarząd   Województwa   Opolskiego, w 
imieniu którego występują: 
Marszałek Województwa Opolskiego Grzegorz Kubat  
i Wicemarszałek Województwa Opolskiego Ryszard Galia 

a 
Powiatem......................................................................     reprezentowanym     przez     Zarząd 
Powiatu .................................. w imieniu którego występują: 
Starosta Powiatu............................................................................................................... 
i Wicestarosta Powiatu.................................................................................................... 

§1 

1. Województwo Opolskie zapewni nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez 
Powiat.................................................. wsparcie w formie doradztwa metodycznego w zakresie: 

1) planowania, organizowania i badania efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, 
2) przygotowania nauczycieli do analizowania wyników egzaminów i sprawdzianów 

zewnętrznych, 
3) doboru i adaptacji lub tworzenia programów nauczania i materiałów dydaktycznych, 
4) ;gromadzenia, opracowywania i upowszechniania informacji pedagogicznej (konferencje, 

konsultacje), 
5) wspólnie z Powiatem............................................. diagnozowania stanu kwalifikacji 

nauczycieli uczących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest 
Powiat........................................ oraz określenie ich aktualnych potrzeb w zakresie 
doskonalenia zawodowego, wynikających z polityki edukacyjnej Powiatu 
................................................. 

6) organizowania doradztwa metodycznego dla nauczycieli w zakresie następujących 
przedmiotów: ................................................................................. w tym obowiązkowo 
przeprowadzenia co najmniej dwóch konferencji metodycznych. 

7) pełnienia dyżuru metodycznego w uzgodnionym z Powiatem......................................... 
miejscu: filii Pedagogicznej  Biblioteki Wojewódzkiej, szkole prowadzonej przez 
Powiat................................................. lub innym uzgodnionym miejscu. 

8) wspierania nauczycieli w procesie zdobywania przez nich kolejnych stopni awansu 
zawodowego, szczególnie w odniesieniu do nauczycieli rozpoczynających pracę, 

9) organizowania współpracy oraz wymiany doświadczeń między nauczycielami szkół, 

10) organizowania spotkań z przedstawicielami ośrodków naukowych i akademickich oraz z 
przedstawicielami wydawnictw specjalistycznych. 

2. W imieniu Województwa Opolskiego organizację zadań, o których mowa w pkt. l, zapewnią 
dyrektorzy wojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli: Wojewódzkiego Ośrodka 
Metodycznego w Opolu i Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i 
Politechnicznego w Opolu. 



3. Bezpośrednią realizację zadań, o których mowa w pkt. l zapewnią nauczyciele wybrani 
przez dyrektorów wojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli w uzgodnieniu z 
Powiatem..................................................... . 

4. W przypadku uwag do jakości pracy nauczyciela, o którym mowa w pkt.3, zgłaszanych 
przez  Powiat.......................................... dyrektorzy wojewódzkich placówek podejmą kroki 
służące poprawie efektów tej pracy. 

5. Zakres zadań określonych w pkt. l będzie realizowany do wysokości środków przekazanych 
przez Powiat, zgodnie z § 2 pkt. l. 

§ 2 

1. Powiat  ..............................................zobowiązuje się pokryć pełną wysokość kosztów 
całkowitych związanych z realizacją zadań, o których mowa w § l pkt. l, w tym koszty obsługi 
administracyjno-organizacyjnej, do wysokości ..................zł, stanowiących 30% środków 
przeznaczonych przez Powiat na doskonalenie nauczycieli. 

2. Środki o których mowa w pkt. l Powiat .......................................przekaże, w formie dotacji dla 
Województwa Opolskiego, poprzez przelew na konto Bank Millenium SA O/Opole NR 
49116022020000000060138467, w comiesięcznych równych ratach, płatnych do 28 każdego 
miesiąca. 

3. Do dnia 30 czerwca 2004 r. dyrektorzy wojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli 
sporządzą wstępne rozliczenie kosztów poniesionych na realizację zadań, o których mowa w§ l 
pkt. l i doręczą je Województwu Opolskiemu i Powiatowi......................................... 

4. Do dnia 1 grudnia 2004 r. dyrektorzy wojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli 
sporządzą szczegółowe rozliczenie kosztów poniesionych na realizację zadań, o których 
mowa w § l pkt. l i doręczą je Województwu Opolskiemu i Powiatowi.............................. . 

5. Po przyjęciu przez Województwo Opolskie i Powiat......................................... rozliczenia,  
o którym mowa w pkt. 4? Strony zobowiązują się w terminie do 28 grudnia 2004 r. 
przekazać ewentualną nadpłatę lub niedopłatę środków poniesionych na realizację zadań,  
o których mowa w § l pkt. l. 

§ 3 

Umowę zawarto na okres od l stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 r. 

§ 4 

Każda ze stron ma prawo odstąpienia od umowy za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. 

 
§ 5 

Umowę zawarto w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

Województwo Opolskie Powiat 

 
 


