
UCHWAŁA NR 464/2017
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446, z późn. zm.) w związku z § 16 Statutu Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli nadanego 
uchwałą nr 567/2001 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 kwietnia 2001 r. w sprawie utworzenia Radomskiego 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu, zmienionego uchwałą nr 497/2004 z dnia 11 października 2004 r., 
uchwałą nr 365/2008 z dnia 7 lipca 2008 r., uchwałą nr 386/2008 z dnia 29 września 2008 r., uchwałą nr 783/2010 
z dnia 30 sierpnia 2010 r. oraz uchwałą nr 697/2014 z dnia 17 marca 2014 r., Rada Miejska w Radomiu uchwala, 
co następuje:

§ 1. W Statucie Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu nadanym uchwałą nr 567/2001 Rady 
Miejskiej w Radomiu z dnia 23 kwietnia 2001 r. w sprawie utworzenia Radomskiego Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli w Radomiu, zmienionym uchwałą nr 497/2004 z dnia 11 października 2004 r., uchwałą nr 365/2008 
z dnia 7 lipca 2008 r., uchwałą nr 386/2008 z dnia 29 września 2008 r., uchwałą nr 783/2010 z dnia 30 sierpnia 
2010 r. i uchwałą nr 697/2014 z dnia 17 marca 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Ośrodek działa na podstawie:

·Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 60),

·Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),

·Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz.1379 z późn. zm.),

·Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia 
nauczycieli (Dz. U. z 2016 r. poz.1591),

·Uchwały Nr 567/2001 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23.04.2001 r. w sprawie utworzenia Radomskiego 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z późn. zm.”;

2) w § 6 ust. 2 pkt 5 i 6 otrzymują odpowiednio brzmienie:

„5)  przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników egzaminów oraz 
korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli;

6) potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz 
wyników egzaminów;”;

3) w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.  Organizacja pracy i struktura organizacyjna Ośrodka określana jest w planie pracy na dany rok szkolny 
zatwierdzanym przez organ prowadzący i zaopiniowanym przez kuratora oświaty.”;

4) w § 10 dodaje się ust. 3, 4 i 5, które otrzymują odpowiednio brzmienie:

„3.  Do zadań nauczyciela-doradcy metodycznego należy w szczególności wspomaganie nauczycieli oraz 
rad pedagogicznych w:

·planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego,

·opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania,

·rozwijaniu umiejętności metodycznych,

·podejmowaniu działań innowacyjnych. 

4. Nauczyciel-doradca metodyczny realizuje zadania przez:

·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.

5. Nauczyciel-doradca metodyczny planuje działania stosownie do potrzeb, we współpracy z placówkami 
doskonalenia, bibliotekami pedagogicznymi i bibliotekami szkolnymi, poradniami psychologiczno-
pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi oraz organami sprawującymi nadzór pedagogiczny.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Radomiu

Dariusz Wójcik
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