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   OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU PROCEDURY WYŁANIANIA KANDYDATÓW 

NA STANOWISKA NAUCZYCIELI – DORADCÓW METODYCZNYCH 

Z DNIA 3 LIPCA 2019 R. 

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza wszczęcie procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska 

nauczycieli – doradców metodycznych
1
 dla przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka, 

biologia, chemia, fizyka, geografia. 

Poniższa tabela zawiera wskazania liczby stanowisk doradców metodycznych  w wymiarze 0,5 etatu  

(z możliwością indywidualnego dostosowania w przedziale od 0,4 do 0,8 etatu). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmioty 

objęte 

wspomaganiem 

Obszar wspomagania i typy szkół  
(SP – szkoły podstawowe; PNP – szkoły ponadpodstawowe) 

ODN Kalisz 

(powiat: 

miasto Kalisz, 

kaliski, 

pleszewski, 

jarociński, 

ostrowski, 

ostrzeszowski, 

kępiński) 

ODN Konin 

(powiat: 

miasto 

Konin, 

koniński, 

kolski, 

turecki, 

słupecki) 

ODN Leszno 

(powiat: 

miasto Leszno, 

leszczyński, 

kościański, 

gostyński, 

rawicki) 

ODN Piła 

(powiat: 

pilski, 

złotowski, 

chodzieski, 

czarnkowsko-

trzcianecki, 

wągrowiecki) 

ODN Poznań (powiat: 

miasto Poznań, 

poznański, śremski, 

średzki, wrzesiński, 

gnieźnieński, obornicki, 

szamotulski, 

międzychodzki, 

nowotomyski, grodziski, 

wolsztyński) 

SP PNP SP PNP SP PNP SP PNP SP PNP 

Język polski 

 

3 1 1 -  2 - 1 1 4 

Język angielski 

 

2 1 1 1 3 

Matematyka 2 1 1 1 2 - 1 1 6 2 

1 

Biologia  

 

1 1 1 1 1 1 

Chemia 1 1 

 

1 - 1 1 

Fizyka  1 1 

 

1 1 2 1 

Geografia 1 1 

 

1 1 1 1 

WARUNKI PRACY 

                                                 
1
  zgodnie § 25 ust. 1 – 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28  maja  2019 r. w sprawie placówek 

doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045) 
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Zadania doradcy metodycznego będą realizowane, na podstawie powierzenia dokonanego  

przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej 

placówce doskonalenia wskazanej przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty spośród wymienionych 

niżej placówek: 

 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, ul. Wrocławska 182, 62-800 Kalisz; 

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 1,  62-510 Konin; 

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15, 64-100 Leszno; 

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, ul. Bydgoska  21, 64-920 Piła; 

 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań. 

 

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. 

Wymiar i miejsce zatrudnienia nauczyciela, któremu zostaną powierzone zadania doradcy 

metodycznego, będzie ustalany w uzgodnieniu z nauczycielem i dyrektorem szkoły/placówki,  

w której nauczyciel jest zatrudniony oraz w porozumieniu z dyrektorem placówki doskonalenia 

nauczycieli, do której nauczyciel będzie skierowany, z zachowaniem zasady, że 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. 

GŁÓWNE ZADANIE DORADCY METODYCZNEGO 

Wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w: 

1) rozwijaniu umiejętności metodycznych; 

2) planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, 

z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów; 

3) opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania; 

4) podejmowaniu działań innowacyjnych. 

SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ 

1) udzielanie indywidualnych konsultacji; 

2) prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych; 

3) organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą 

nauczycieli; 

4) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli,  

o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia.  
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WYMAGANIA KONIECZNE 

 zatrudnienie w szkole lub placówce; 

 kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia, 

określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli; 

 stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego; 

 co najmniej dobra ocena pracy; 

 udokumentowane osiągnięcia zawodowe;  

 kompetencje społeczne, interpersonalne i komunikacyjne; 

 umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej. 

WYMAGANIA POŻĄDANE 

 doświadczenie w pracy na stanowisku doradcy metodycznego lub konsultanta; 

 ukończone kursy doskonalące lub studia podyplomowe dające dodatkowe kwalifikacje  

bądź kompetencje; 

 ukończony kurs przygotowujący do pracy z dorosłymi i/lub doświadczenie w pracy 

z dorosłymi; 

 uprawnienia egzaminatora; 

 uprawnienia eksperta ds. awansu zawodowego; 

 znajomość języka obcego. 

WYMAGANE DOKUMENTY 

 CV i list motywacyjny; 

 wniosek dla osób przystępujących do naboru na stanowisko doradcy metodycznego  

(wg załączonego wzoru); 

 uzasadnienie przystąpienia do naboru na stanowisko nauczyciela – doradcy metodycznego 

oraz koncepcję pracy na tym stanowisku, w danym obszarze wspomagania nauczycieli  

i rad pedagogicznych szkół i placówek oświatowych – 3-5 stron A4; 

 kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji;      

 zaświadczenie o zatrudnieniu w szkole lub placówce, zawierające informację o wymiarze 

zatrudnienia;  

 zgoda dyrektora szkoły na pełnienie przez kandydata funkcji nauczyciela - doradcy 

metodycznego; 

 kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego; 

 kopia karty oceny pracy; 

 kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia zawodowe; 
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 kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji lub kompetencji; 

 kopie dokumentów potwierdzających ukończenie form doskonalenia;  

 w przypadku osób pełniących funkcję doradcy metodycznego rekomendacja dyrektora 

placówki doskonalenia, w której kandydat jest zatrudniony; 

 oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu 

z pełni praw publicznych; 

 oświadczenie kandydata o tym, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie 

o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne; 

 oświadczenie kandydata o tym, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne 

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

 oświadczenie kandydata o tym, że nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną,  

o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3, w okresie 3 lat przed nawiązaniem stosunku pracy, albo karą 

dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4. 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW 

 dokumenty należy przesłać lub złożyć osobiście do dnia 19 lipca 2019 r.  

(liczy się data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu); 

 miejsce składania dokumentów: 

Kuratorium Oświaty w Poznaniu 

ul. Kościuszki 93 

61-716 Poznań 

 dokumenty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z adresem do korespondencji  

oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko doradcy metodycznego.  ………………………”   

(proszę wskazać przedmiot). 

INNE INFORMACJE 

 złożone oferty zostaną zweryfikowane pod względem formalnym; 

 osoby, które spełnią wymogi formalne zostaną powiadomione o formie i terminie  

dalszego postępowania (postępowanie rekrutacyjne odbędzie się w Kuratorium Oświaty 

w Poznaniu oraz w delegaturach kuratorium w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile); 

 oferty niespełniające wymogów formalnych zostaną komisyjnie zniszczone; 

 dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 61 670 40 85,  

email: wre@ko.poznan.pl 

 wynagrodzenie zgodne ze stopniem awansu zawodowego nauczyciela i wymiarem etatu 

zatrudnienia na stanowisku doradcy metodycznego. 

mailto:wre@ko.poznan.pl

