ZARZ^DZENIE NR 0050.33.2012
WOJTA GMINY PSARY
z dnia 20 czerwca 2012 roku
w sprawie : przedhizenia powierzenia zadan doradcy metodycznego z jezyka
polskiego .

Na podstawie : art.30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie
gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku , poz. 1591 ze zmianami ),
§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada
2009 roku w sprawie placowek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. Nr 200, poz.
1537 ze zmianami) 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

Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w Gminie Psary przyj^tego Uchwat^
Nr XXVIII/208/2009 Rady Gminy Psary z dnia 28 stycznia 2009 roku,
(Dziennik Urz^dowy Wojewodztwa Sl^skiego z 2009 r., Nr 35, poz. 805 ze
zmianami) zmienionego Uchwal^ Nr XVII/195/2012 Rady Gminy Psary z dnia
22 marca 2012 roku (Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Sl^skiego z 2012 r.,
poz. 1848).

ZARZ4DZAM :

§1
Przedluzyc Pani mgr Teresie Kosmali - Gasior powierzenie zadania doradcy
metodycznego z zakresu j?zyka polskiego na okres od dnia 1 wrzesnia 2012
roku do dnia 31 sierpnia 2013 roku w placowkach:
•

Szkota Podstawowa im. T. Kosciuszki w Dabiu,

•

Szkola Podstawowa im. E. Gierczak w Grodkowie,

•

Zespol Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Strzyzowicach,

•

Zespol Szkolno - Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie,

•

Gimnazjum im. Marsz. J. Pilsudskiego w Psarach.
§2

Ustalic nastejDujaxy zakres obowiazkow :

•

planowanie, organizowanie i badanie efektow procesu dydaktyczno
- wychowawczego,

• dobor i adaptacja lub tworzenie programow nauczania i materiatow
dydaktycznych,

• rozwijanie umiej?tnosci metodycznych,
• podejmowanie dziatan innowacyjnych,

• indywidualne , zbiorowe oraz problemowe konsultacie dla
nauczycieli ,

• organizacja

i

prowadzenie

metodycznych dla nauczycieli,

konferencji

oraz

warsztatow

• opieka metodyczna nad nauczycielami rozpoczynajaxymi prac? i
zdobywajacymi kolejne stopnie awansu zawodowego ,

• wspohidzial w ocenie pracy nauczyciela ,

• podejmowanie zadari na rzecz wlasnego rozwoju ,
• upowszechnianie osi^gniec wspolczesnej pedagogiki i psychologii
w rejonie Gminy Psary .

§3

1•

2.

Zadania doradcy metodycznego wykonywane beda w ramach stosunku

pracy w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kosciuszki w Dabiu.

W okresie od 1 wrzesnia 2012 do 31 sierpnia 2013 roku ustala sie

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 godz./tydz.
§4

Przyznaje sie na okres pelnienia obowiazkow doradcy metodycznego jezyka

polskiego dodatek funkcyjny w wysokosci 15% wynagrodzenia zasadniczego
wynikajaxego ze stopnia awansu zawodowego oraz wyksztalcenia .
§5

Wykonanie zarzadzenia powierza si? Sekretarzowi Gminy
§6

Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania .

