Uchwała nr 1111/67/II/2003
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 5 sierpnia 2003 roku

w sprawie:
  
powierzenia zadań doradcy metodycznego nauczycielowi Medycznego Studium Zawodowego                      w Sosnowcu.
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa                      (j. t. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.) i § 20 ust. 5, ust. 6 pkt 1oraz ust. 7 i 8  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego (Dz. U. Nr 84, poz. 779), po uzyskaniu wymaganej opinii i w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala

§ 1.

Powierzyć na okres 3 lat, tj. od 1 września 2003 roku do 31 sierpnia 2006 roku  zadania doradcy metodycznego Pani Renacie Stochel-Piróg – nauczycielowi Medycznego Studium Zawodowego                 z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chmielnej 17.

§ 2. 

1.   Do zadań doradcy metodycznego należy:
	wspomaganie nauczycieli w realizacji zadań wynikających z reformy systemu edukacji,
	udzielanie pomocy nauczycielom poprzez bezpośrednie wsparcie ich rozwoju oraz doskonalenia zawodowego,
	organizowanie różnych form współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami                    i nauczycielami,
	upowszechnienie wiedzy pedagogicznej wśród nauczycieli,
	doskonalenie własnych umiejętności zawodowych,

współpraca z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny i organami prowadzącymi szkoły w realizacji zadań edukacyjnych,
wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów.
2. Obszar działania doradcy metodycznego obejmuje szkoły i placówki prowadzone przez 
      Województwo Śląskie. 
3.   Nadzór pedagogiczny nad pracą doradcy metodycznego sprawuje dyrektor Regionalnego Ośrodka 
      Metodyczno – Edukacyjnego „Metis” w Katowicach.

§ 3.

Zadania doradcy metodycznego będą realizowane w ramach stosunku pracy w szkole, 
w której nauczyciel jest zatrudniony, z prawem do obniżenia wysokości obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno – wychowawczych o 2/3.




§ 4.                                                    

Wykonanie uchwały powierzyć Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



           1. Michał Czarski – Marszałek Województwa                         ...........................

           2. Jan Grela –  Wicemarszałek  Województwa                        ...........................

           3. Sergiusz Karpiński -Wicemarszałek  Województwa            ...........................

           4. Marian Jarosz  -  Członek Zarządu                                      ...........................

           5. Wiesław Maras - Członek Zarządu                                      ...........................






