DORADZTWO METODYCZNE
NA TERENIE
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
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Doradztwo metodyczne na Dolnym Śląsku
przed wejściem zmian w zakresie finansowania
zadań doradców metodycznych
Liczba nauczycieli – doradców i placówek doskonalenia
w województwie dolnośląskim
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Publiczne placówki doskonalenia nauczycieli
na terenie województwa dolnośląskiego
Od 1 września 2019 r. kurator oświaty nie sprawuje nadzoru pedagogicznego nad
placówkami doskonalenia nauczycieli.
Warunkiem funkcjonowania placówek jest uzyskanie akredytacji przyznawanej przez
kuratora oświaty. Placówki, które jej nie uzyskały uległy likwidacji z dniem
1 września 2019 r.
Stan po 1 września 2019 r.
 10 publicznych placówek powiatowych (Bolesławiec, Głogów, Góra, Polkowice,
Lubań, Lwówek Śląski, Oleśnica, Oława, Wołów, Wrocław).
 1 placówka wojewódzka – Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
we Wrocławiu z filiami w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu.
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Doskonalenie nauczycieli
– zmiany w przepisach dotyczących finansowania
Do 31 grudnia 2018 r. finansowanie realizacji zadań doradców metodycznych odbywało
się ze środków jednostek samorządu terytorialnego prowadzących placówki
doskonalenia nauczycieli. Od 1 stycznia 2019 r. wydatki te finansowane są z dotacji
udzielanej przez wojewodę jednostkom samorządu terytorialnego.
Zmiany w art. 70a ustawy – Karta Nauczyciela
4. W budżetach wojewodów wyodrębnia się środki na wspieranie organizacji doradztwa
metodycznego na obszarze województwa, w łącznej wysokości 12 400 średnich
wynagrodzeń nauczyciela dyplomowanego.
5. Środki na realizację zadania, o którym mowa w ust. 4, w budżetach poszczególnych
wojewodów wyodrębnia się w wysokości proporcjonalnej do liczby nauczycieli
zatrudnionych w województwie, ustalonej na podstawie danych systemu
informacji oświatowej.
6. Ze środków, o których mowa w ust. 4, wojewoda udziela jednostkom samorządu
terytorialnego prowadzącym placówki doskonalenia nauczycieli zatrudniające doradców
metodycznych, o których mowa w art. 183 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe, dotacji
na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu
realizacji zadań doradcy metodycznego (środki te nie uwzględniają kosztów delegacji,
materiałów i wyposażenia związanych z realizacją zadań doradcy).
4

Doradcy metodyczni – zmiany w przepisach
W rozporządzeniu w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli
określono zadania doradcy metodycznego oraz warunki i tryb
powierzania nauczycielowi zadań doradcy.
§ 25.
1. Zadania doradcy metodycznego powierza nauczycielowi kurator oświaty
właściwy ze względu na siedzibę publicznej placówki doskonalenia, w której
doradca ma być zatrudniony, w porozumieniu z dyrektorem tej placówki, po
uzgodnieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której nauczyciel jest
zatrudniony, z zastrzeżeniem § 26 i § 27.
2. Kurator oświaty może powierzyć zadania doradcy metodycznego nauczycielowi
zatrudnionemu w szkole lub placówce, który posiada:
1) kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce
doskonalenia, określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli;
2) stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
3) co najmniej dobrą ocenę pracy;
4) udokumentowane osiągnięcia zawodowe;
5) kompetencje społeczne, interpersonalne i komunikacyjne;
6) umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej.
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Doradcy metodyczni – zmiany w przepisach

§ 25.
3. Zadania doradcy metodycznego są realizowane przez nauczyciela
w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce
doskonalenia prowadzonej przez jednostkę samorządu
terytorialnego, zawieranej na okres, na który zostały mu
powierzone zadania doradcy metodycznego.
4. Łączny wymiar zatrudnienia nauczyciela w szkole lub placówce
i w publicznej placówce doskonalenia nie może przekraczać
1 i 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonego na
podstawie art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela, dla stanowiska zgodnego ze specjalnością
nauczyciela – doradcy metodycznego.
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Doradcy metodyczni – zmiany w przepisach

§ 25.
5. Kurator oświaty, powierzając nauczycielowi zadania doradcy metodycznego,
wskazuje publiczną placówkę doskonalenia prowadzoną przez jednostkę
samorządu terytorialnego, w której nauczyciel – doradca metodyczny będzie
zatrudniony, i określa:
1) szczegółowy zakres zadań nauczyciela – doradcy metodycznego;
2) okres powierzenia zadań doradcy metodycznego i wymiar zatrudnienia
w placówce doskonalenia, zgodnie z ust. 3 i 4.
6. Zadania doradcy metodycznego powierza się na okres nie krótszy niż rok i nie
dłuższy niż trzy lata, z możliwością przedłużenia powierzenia zadań na kolejny
okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż trzy lata.
7. Przed przedłużeniem powierzenia zadań doradcy metodycznego kurator oświaty
zasięga
opinii
dyrektora
publicznej
placówki
doskonalenia,
w której nauczyciel – doradca metodyczny jest zatrudniony. Opinia zawiera ocenę
sposobu realizacji zadań powierzonych nauczycielowi – doradcy metodycznemu
oraz okres ich realizacji.
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Doradcy metodyczni – zmiany w przepisach

§ 25.
8. Nadzór pedagogiczny nad realizacją zadań doradcy metodycznego
sprawuje dyrektor publicznej placówki doskonalenia, w której
nauczyciel – doradca metodyczny jest zatrudniony. W ramach
sprawowanego nadzoru uwzględnia się opinie nauczycieli
korzystających z pomocy nauczyciela – doradcy metodycznego.
9. W przypadku niewywiązywania się nauczyciela z powierzonych mu
zadań doradcy metodycznego kurator oświaty, na wniosek dyrektora
publicznej placówki doskonalenia, w której nauczyciel – doradca
metodyczny jest zatrudniony, może cofnąć powierzenie zadań doradcy
metodycznego.
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Doradcy metodyczni – zmiany w przepisach

§ 25.
10. Kurator oświaty przygotowuje plan sieci doradztwa metodycznego na
terenie województwa, w porozumieniu z dyrektorami publicznych
placówek doskonalenia, biorąc pod uwagę:
1) liczbę nauczycieli poszczególnych specjalności w województwie;
2) potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego;
3) konieczność zapewnienia nauczycielom równego dostępu
terytorialnego i przedmiotowego do doradztwa metodycznego na
terenie województwa.
11. W planie sieci doradztwa metodycznego, o którym mowa w ust. 10,
wskazuje się:
1) liczbę nauczycieli – doradców metodycznych poszczególnych
specjalności;
2) placówki doskonalenia, w których nauczyciele – doradcy
metodyczni będą zatrudnieni ze wskazaniem ich specjalności.
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Doradcy metodyczni – zmiany w przepisach

§ 25.
12. Kurator oświaty publikuje na stronie internetowej kuratorium oświaty
wykaz publicznych placówek doskonalenia na terenie województwa,
w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego,
ze wskazaniem specjalności nauczycieli – doradców metodycznych.
13. Plan sieci doradztwa metodycznego, o którym mowa w ust. 10,
uwzględnia również, stosownie do potrzeb, doradztwo metodyczne dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości
narodowych i etnicznych oraz językiem regionalnym.
14. W zakresie, o którym mowa w ust. 13, kurator oświaty współpracuje
z organizacjami mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności
posługującej się językiem regionalnym.
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Liczba doradców metodycznych od 1 września 2020 r.
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KŁODZKI

75 doradców metodycznych zatrudnionych w placówkach doskonalenia nauczycieli,
którzy realizują swoje zadania na terenie województwa.
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Publiczne placówki doskonalenia nauczycieli
na terenie województwa dolnośląskiego

Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie
Specjalności:
 edukacja wczesnoszkolna,
 język polski,
 język angielski,
 język niemiecki,
 historia,
 szkolnictwo specjalne,
 wiedza o społeczeństwie,
 wychowanie do życia w rodzinie,
 wychowanie fizyczne.
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Publiczne placówki doskonalenia nauczycieli
na terenie województwa dolnośląskiego

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Górze
Specjalności:

 kształcenie zawodowe,
 podstawy przedsiębiorczości,
 przedmioty przyrodnicze,
 wychowanie przedszkolne,
 edukacja wczesnoszkolna.
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Publiczne placówki doskonalenia nauczycieli
na terenie województwa dolnośląskiego

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lubaniu

Specjalności:
 język niemiecki
 kształcenie zawodowe,
 wychowanie fizyczne.
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Publiczne placówki doskonalenia nauczycieli
na terenie województwa dolnośląskiego

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie

Specjalności:
 język polski,
 język niemiecki,

 matematyka,
 informatyka.
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Publiczne placówki doskonalenia nauczycieli
na terenie województwa dolnośląskiego

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oleśnicy

Specjalności:
 doradztwo zawodowe,
 kształcenie zawodowe,
 szkolnictwo specjalne.
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Publiczne placówki doskonalenia nauczycieli
na terenie województwa dolnośląskiego
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach

Specjalności:
 edukacja wczesnoszkolna,
 wychowanie przedszkolne,
 logopedia
 historia,
 informatyka,
 języki obce,
 język polski,
 matematyka,
 wiedza o kulturze,
 wiedza o społeczeństwie,
 plastyka, technika,
 wychowanie fizyczne.
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Publiczne placówki doskonalenia nauczycieli
na terenie województwa dolnośląskiego

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie
Specjalności:
 wychowanie przedszkolne,
 język polski,
 język niemiecki,
 historia,
 wiedza o społeczeństwie,
 matematyka,
 informatyka,
 przedmioty przyrodnicze.
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Publiczne placówki doskonalenia nauczycieli
na terenie województwa dolnośląskiego
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bolesławcu
Specjalności:









wychowanie przedszkolne,
edukacja wczesnoszkolna,
język polski,
historia,
matematyka,
informatyka,
fizyka,
muzyka.
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Publiczne placówki doskonalenia nauczycieli
na terenie województwa dolnośląskiego

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
Specjalności:
 wychowanie przedszkolne,

 chemia,

 edukacja wczesnoszkolna,

 geografia,

 język polski,

 matematyka,

 wiedza o kulturze,

 kształcenie zawodowe,

 język niemiecki,

 doradztwo zawodowe,

 historia,

 szkolnictwo specjalne,

 wiedza o społeczeństwie,

 przedmioty artystyczne,

 przyroda,

 wychowanie fizyczne.
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Publiczne placówki doskonalenia nauczycieli
na terenie województwa dolnośląskiego

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
Filia w Jeleniej Górze
Specjalności:
 edukacja wczesnoszkolna,
 język angielski.
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Publiczne placówki doskonalenia nauczycieli
na terenie województwa dolnośląskiego
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
Filia w Wałbrzychu
Specjalności:












edukacja wczesnoszkolna,
język polski,
etyka,
filozofia,
język angielski,
język niemiecki,
geografia,
fizyka,
informatyka,
wychowanie fizyczne,
szkolnictwo specjalne.
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Potrzeby w zakresie zatrudnienia nauczycieli
doradców w poszczególnych specjalnościach

Nazwa przedmiotu

Liczba
brakujących
rejon
rejon
rejon
rejon
specjalności wrocławski wałbrzyski jeleniogórski legnicki

wychowanie przedszkolne

2

biologia

4

chemia

2

fizyka

3

geografia

2

historia, WOS

1

1

matematyka

3

1

informatyka

1

1

szkolnictwo specjalne

1

1

kształcenie zawodowe

3

1

1

wychowanie fizyczne

2

1

1

EDB

1

1

jęz. mniejszości

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Nabór na stanowisko doradcy metodycznego

Sukcesywnie ogłaszane są nabory na stanowisko nauczyciela doradcy
metodycznego na stronie internetowej Kuratorium Oświaty
we Wrocławiu w zakładce:
Szkoły i placówki / Sprawy nauczycieli / Doskonalenie zawodowe.
Znajdują się tam wszystkie informacje dotyczące wymogów
formalnych, które muszą spełnić kandydaci.
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Realizacja zadań przez doradcę metodycznego
Zadania doradcy metodycznego powierza Dolnośląski Kurator
Oświaty, a nie jak przed zmianą przepisów organ prowadzący
powiatową placówkę doskonalenia nauczycieli, stąd teren działania
doradcy nie ogranicza się do powiatu, a do regionu bądź całego
województwa (w zależności od liczby doradców danego przedmiotu).
Dyrektorzy szkół i placówek, którzy chcą skorzystać z pomocy
doradcy metodycznego lub zorganizować taką pomoc dla nauczycieli
powinni kontaktować się z dyrektorem placówki doskonalenia,
w której zatrudniony jest doradca określonej specjalności.
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Realizacja zadań przez doradcę metodycznego
Doradcy realizują swoje zadania w zakresie nauczanego przedmiotu. Do ich
zadań należy m.in. organizacja konferencji metodycznych w zakresie
nauczanego przedmiotu, udział w procesie oceny pracy nauczyciela/dyrektora,
prowadzenie lekcji otwartych lub organizowanie lekcji otwartych
prowadzonych przez innych nauczycieli.
W przypadku konieczności opłacenia delegacji na przyjazd doradcy do
szkoły/placówki, koszty delegacji pokrywane są ze środków szkoły
przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli, na podstawie § 2 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów
szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na
szkolenia branżowe (Dz. U. poz. 1653).
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