Doradztwo metodyczne
Warunki i tryb powierzania zadań doradcy metodycznego

art. 70a ust. 4–6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.
• W budżetach wojewodów wyodrębnia się środki na

wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na
obszarze województwa, w łącznej wysokości 12.400
średnich wynagrodzeń nauczyciela dyplomowanego.
• Środki te będą – w drodze dotacji -przekazywane

jednostkom samorządu terytorialnego prowadzącym
placówki doskonalenia zatrudniające nauczycieli–
doradców metodycznych na sfinansowanie wydatków
związanych z ich zatrudnieniem.

Przepisy przejściowe
• w planach sieci doradztwa metodycznego na terenie

województwa będą uwzględnieni również nauczyciele
wykonujący obecnie zadania doradcy metodycznego.
• umożliwiają nauczycielom wykonującym w dniu wejścia w
życie rozporządzenia zadania doradców metodycznych
ich realizację na dotychczasowych warunkach - do końca
okresu, na jaki zostały one im powierzone,
• wynagrodzenie z tego tytułu będzie im wypłacane z
dotacji udzielanej z budżetu wojewody (dotychczas
wynagrodzenie doradcy metodycznemu było wypłacane z
budżetu jednostki samorządu terytorialnego).

Przepisy przejściowe
• ze środków wojewody będzie można finansować również

koszty obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania
doradcy metodycznego przed dniem 1 stycznia 2019 r. do
końca okresu, na który zostały powierzone.

Zadania kuratora oświaty
na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – KO wykonuje w imieniu
wojewody zadania i kompetencje w zakresie oświaty

• powierza zadania doradcy metodycznego w uzgodnieniu z

dyrektorem szkoły i dyrektorem placówki, w której ma być
zatrudniony.
• zawiera porozumienie z organem prowadzącym publiczną
placówkę doskonalenia, w której nauczyciel będzie realizował
zadania doradcy metodycznego. Porozumienie będzie
stanowiło podstawę do przekazania dotacji celowej na
finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem
nauczyciela, w celu realizacji zadań doradcy metodycznego,
zgodnie z art. 70a ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela.
• wskazuje publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli, w
której nauczycieli–doradca metodyczny będzie zatrudniony
• określa szczegółowy jego zakres zadań i warunki ich
wykonywania

Zadania kuratora oświaty
• przygotowuje na każdy rok szkolny, w porozumieniu z

dyrektorami publicznych placówek doskonalenia nauczycieli,
plan sieci doradztwa metodycznego na terenie województwa –
na rok szkolny 2018/2019 do 31 marca 2019r.
Przy tworzeniu planu:
• liczba nauczycieli poszczególnych specjalności w
województwie,
• potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego,
konieczność zapewnienia nauczycielom równego dostępu
terytorialnego i przedmiotowego do doradztwa metodycznego
na terenie województwa.
• w planie uwzględnione będzie również doradztwo metodyczne
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania
mniejszości narodowych i etnicznych oraz językiem
regionalnym.

Zadania kuratora oświaty
• publikuje na stronie internetowej urzędu wykaz

publicznych placówek doskonalenia w województwie, w
których nauczyciele realizują zadania doradcy
metodycznego (wykaz będzie zawierał informacje o
specjalnościach nauczycieli-doradców metodycznych)
• ogłasza informacje o naborze kandydatów do realizacji

zadań doradcy metodycznego określonej specjalności.

Doradca metodyczny - wymagania
• Czynny zawodowo nauczyciel, który posiada kwalifikacje
•
•
•

•

do zajmowania stanowiska nauczyciela
stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego ,
bardzo dobrą lub wyróżniającą ocenę pracy,
udokumentowane osiągnięcia zawodowe, kompetencje
społeczne oraz interpersonalne i komunikacyjne,
kompetencje z zakresu technologii informacyjnokomunikacyjnej

Powierzenie zadań doradcy metodycznego
• powierzane na okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż trzy

lata, z możliwością przedłużenia powierzenia na kolejny okres
nie krótszy niż rok.
• przed przedłużeniem powierzenia zadań doradcy
metodycznego kurator oświaty będzie zobowiązany do
zasięgnięcia opinii o doradcy metodycznym u dyrektora
placówki doskonalenia, w której nauczyciel jest zatrudniony/
nadzór pedagogiczny
• dyrektor placówki doskonalenia, oceniając jego pracę, będzie
obowiązany uwzględniać opinie nauczycieli korzystających z
pomocy nauczyciela–doradcy metodycznego.
• Tak jak dotychczas powierzenie zadań doradcy metodycznego
będzie można cofnąć w przypadku niewywiązywania się
nauczyciela z powierzonych zadań na wniosek dyrektora
placówki doskonalenia nauczycieli, nadzorującego pracę
nauczyciela-doradcy metodycznego – kompetencja kuratora.

Zadania doradcy metodycznego
• wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych

w planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu
dydaktyczno-wychowawczego,
• opracowywanie, doborze i adaptacji programów
nauczania,
• rozwijanie umiejętności metodycznych i podejmowaniu
działań innowacyjnych.
• współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli,
bibliotekami pedagogicznymi i bibliotekami szkolnymi,
poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym
poradniami specjalistycznymi, oraz właściwym kuratorem
oświaty, który powierzył mu zadania doradcy
metodycznego lub właściwym ministrem.

Formy realizacji zadań
• udzielanie indywidualnych konsultacji,
• prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz

zajęć warsztatowych,
• organizowanie innych form doskonalenia
wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą
nauczycieli,
• organizowanie i prowadzenie sieci współpracy
i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół
i placówek.

Zadania doradcy metodycznego
• w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej

placówce doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez
jednostkę samorządu terytorialnego, w wymiarze
stanowiącym nie więcej niż ½ tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych,

