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ZARZ^DZENIE NR 0151/ 6 /2008
WOJTA GMINY PSARY
z dnia 7 marca 2008 roku
w sprawie : przedtuzenia powierzenia zadan doradcy metodycznego
polskiego.

z jezyka

Na podstawie : art.30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzajdzie

gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z pozniejszymi
zmianami ) , § 20 ust.5 i 9 rozporzajdzenia Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie warunkow i trybu tworzenia,
przeksztalcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu dziatania placowek
doskonalenia nauczycieli , w tym zakresu ich dzialalnosci obowiazkowej oraz
zadan doradcow metodycznych , warunkow i trybu powierzania nauczycielom
zadan doradcy metodycznego ( Dz. U. Nr 84 , poz. 779 ) oraz rozporzadzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie
wysokosci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ,
ogolnych warunkow przyznawania dodatkow do wynagrodzenia zasadniczego
oraz wynagrodzenia za prac? w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. Nr 22, poz. 181

ze zmianami) i § 4 pkt. 6 , ppkt.2 Regulaminy Wynagradzania Nauczycieli w
Gminie Psary na 2008 rok (Uchwala Nr XIII/84/2007 Rady Gminy Psary z dnia
31 pazdziernika 2007 roku).
ZARZADZAM:

§1
Przedhizyc powierzenie Pani mgr Teresie Kosmali - Ga_sior zadania doradcy
metodycznego z zakresu j?zyka polskiego na okres od dnia 10 marca 2008
roku do dnia 31 sierpnia 2009 roku .
§2
Ustalic nast^pujacy zakres obowiazkow :

•

indywidualne
nauczycieli ,

,

zbiorowe

•

organizacja
i
prowadzenie
metodycznych dla nauczycieli,

•

opieka metodyczna nad nauczycielami rozpoczynajacymi prac? i
zdobywajajsymi kolejne stopnie awansu zawodowego ,

•

pomoc

nauczycielom

nauczania,

przy

oraz

problemowe

konferencji

opracowywaniu

konsultacje

oraz

badari

dla

warsztatow

wynikow

•

wspohidzial w ocenie pracy nauczyciela ,

•

podejmowanie zadan na rzecz wlasnego rozwoju ,

•

upowszechnianie osi^gni?c wspolczesnej pedagogiki i psychologii
w rejonie Gminy Psary .
§3

1.

Zadania doradcy metodycznego wykonywane b?da_ w ramach stosunku
pracy w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kosciuszki w Dabiu .

2.

W okresie od 10 marca 2008 do 31 sierpnia 2009 roku ustala si? pensum
godzin dydaktycznych w wymiarze 2/3 obowiazkowego wymiaru godzin
zaj^c okreslonych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, tj. 12 godzVtydz.
§4

Przyznaje si? na okres peinienia obowiazkow doradcy metodycznego j?zyka
polskiego dodatek funkcyjny w wysokosci 15% wynagrodzenia zasadniczego
wynikajaj:ego ze stopnia awansu zawodowego oraz wyksztalcenia.
§5

Wykonanie zarzadzenia powierza si? Sekretarzowi Gminy .
§6
Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podj?cia.

