
 

 

POROZUMIENIE nr 1/2015 

Zawarte w dniu 20 sierpnia 2015 r. w Krotoszynie 

pomiędzy: 

Powiatem Krotoszyńskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego 

w imieniu którego działają: 

1. Stanisław Szczotka  - Przewodniczący Zarządu 

2. Paweł Radojewski -  Członek Zarządu 

a Miastem i Gminą Krotoszyn, reprezentowaną przez: 

1. Franciszka Marszałka  -  Burmistrza Krotoszyna 

w sprawie powierzenia przez Powiat Krotoszyński Miastu i Gminie Krotoszyn prowadzenia doradztwa 

metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Krotoszyński. 

§ 1. Na podstawie Uchwały X/64/15 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 20 sierpnia 2015 r. Powiat 

Krotoszyński powierza, a Miasto i Gmina Krotoszyn podejmuje się zapewnienia doradztwa metodycznego dla 

nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Krotoszyński. 

§ 2. Porozumienie dotyczy prowadzenia doradztwa metodycznego z następujących przedmiotów: 

1. Matematyka, 

2. Język polski, 

3. Języki obce, 

4. Przedmioty zawodowe, 

5. Oligofrenopedagogika, 

6. Wychowanie fizyczne, 

7. Historia i WOS, 

8. Biologia, 

9. Chemia. 

§ 3. Szczegółowy zakres zadań doradcy metodycznego będzie obejmował: 

1. Wspieranie wprowadzenia reformy programowej w szkołach ponadgimnazjalnych. 

2. Pomoc nauczycielom w doborze, adaptacji lub tworzeniu własnych programów nauczania i materiałów 

dydaktycznych. 

3. Wspieranie opieką metodyczną i merytoryczną nauczycieli rozpoczynających pracę 

w szkole. 

4. Wspomaganie pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi. 
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5. Wspieranie nauczycieli w przygotowaniach do nowej formuły egzaminów zewnętrznych. 

6. Wspieranie nauczycieli w uzyskiwaniu kolejnych stopni awansu zawodowego. 

7. Wspieranie planowania, organizowania i badania efektów procesu dydaktyczno – wychowawczego. 

§ 4. W celu realizacji zadań określonych w § 3 nauczyciele doradcy zobowiązani będą do: 

1. Pełnienia 2 razy w semestrze dyżuru metodycznego w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w szkole 

ponadgimnazjalnej wskazanej przez Powiat Krotoszyński, w terminie ustalonym przez doradcę metodycznego, 

2. Prowadzenia raz w semestrze zajęć warsztatowych dla młodych nauczycieli. 

3. Organizowania raz w semestrze doskonalenia nauczycieli w zakresie kompetencji przedmiotowych, 

metodycznych i egzaminów zewnętrznych. 

4. Organizowania innych form doskonalenia, w tym konferencji metodycznych wspomagających prace 

dydaktyczno - wychowawczą nauczycieli wg diagnozy potrzeb przeprowadzonej wśród nauczycieli wszystkich 

szkół. 

5. Umożliwienia korzystania z konsultacji telefonicznych w określonych przez doradcę godzinach oraz 

poprzez pocztę elektroniczną. 

6. Opracowania szczegółowego harmonogramu realizacji zadań oraz przedstawienia go dyrektorom szkół 

do dnia 31 października. 

7. Gromadzenia i udostępniania informacji o nowościach wydawniczych oraz opracowywania 

i upowszechniania materiałów metodycznych dla nauczycieli. 

§ 5. 1. Z tytułu prowadzenia doradztwa metodycznego w zakresie określonym w § 2 Powiat Krotoszyński 

przekazywał będzie Miastu i Gminie Krotoszyn dotacje w wysokości 

20% środków wyodrębnionych w budżecie powiatu na doskonalenie zawodowe 

nauczycieli i doradztwo metodyczne. 

2. W/w dotacja będzie przekazywana w 10 ratach miesięcznych (z wyłączeniem lipca i sierpnia) na podany 

niżej numer konta : 

 Bank Zachodni WBK SA Krotoszyn - 28 1090 1157 0000 0000 1501 5572 

§ 6. Miasto i Gmina Krotoszyn zobowiązuje się przeznaczyć otrzymane środki wyłącznie na cel określony 

w § 1. 

§ 7. Miasto i Gmina Krotoszyn zobowiązuje się do wykorzystania otrzymanej dotacji najpóźniej do dnia 

31 sierpnia 2016 r., przy czym dotacja przekazana w 2015 roku musi zostać wykorzystana do 31 grudnia 

2015 r. 

§ 8. Niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi, na podany niżej numer konta: 

PKO BP oddział w Krotoszynie 69 1020 2267 0000 4302 0004 2283 

w terminie 15 dni po upływie terminów wykorzystania dotacji określonych w § 7. 

§ 9. Rozliczenie dotacji nastąpi przez przekazanie przez Miasto i Gminę Krotoszyn sprawozdań 

z wykorzystania dotacji: 

- do 15 stycznia 2016 r.za dotację przekazaną w 2015 roku, 

- do 15 września 2016 r.za dotację przekazaną w 2016 roku. 

§ 10. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony i obowiązuje od dnia podpisania z mocą 

od 1 września 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r. 

§ 11. Zmiany i uzupełnienia do niniejszego porozumienia wymagają dla swej ważności zachowania formy 

pisemnej w postaci aneksu. 

§ 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu zastosowanie mają przepisy Ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). 
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§ 13. Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

§ 14. Porozumienie zostanie ogłoszone przez Powiat Krotoszyński w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego. 

POWIAT  KROTOSZYŃSKI    MIASTO I GMINA KROTOSZYN 

  

Przewodniczący Zarządu 

Powiatu 

(-) Stanisław Szczotka 

 

Członek Zarządu 

(-) Paweł Radojewski 

 

SKARBNIK POWIATU 

(-) mgr Andrzej Jerzak 

Burmistrz 

(-) mgr Franciszek Marszałek 

 

SKARBNIK 

(-) mgr Grzegorz Galicki 
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