
KURATORIUM OŚWIATY 
W KIELCACH

Istota doradztwa metodycznego 
w świetle nowych 

uregulowań prawnych



Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 28 maja 2019 r. 

w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

Określa m.in. 

 zadania doradców metodycznych, warunki i tryb powierzania 
nauczycielom zadań doradcy metodycznego;

 tworzenie sieci doradztwa metodycznego na terenie 
województwa.
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Powierzenie zadań doradcy metodycznego

 Zadania doradcy metodycznego powierza nauczycielowi kurator
oświaty w porozumieniu z dyrektorem publicznej placówki
doskonalenia nauczycieli, po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły lub
placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony.

 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.



Powierzenie zadań doradcy metodycznego

• 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.

• 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.

• 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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Do zadań nauczyciela-doradcy metodycznego należy wspomaganie nauczycieli
oraz rad pedagogicznych w:

1) rozwijaniu umiejętności metodycznych;

2) planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-

wychowawczego, z uwzględnienie zróżnicowanych potrzeb uczniów;

1) opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;

2) podejmowaniu działań innowacyjnych.

Zadania nauczyciela-doradcy 

metodycznego 
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Nauczyciel-doradca metodyczny realizuje zadania przez:

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.
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Formy realizacji zadań 



Realizacja zadań doradcy metodycznego

 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.

 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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Plan sieci doradztwa metodycznego 

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.

W planie sieci doradztwa metodycznego uwzględnia się także nauczycieli-
doradców metodycznych, którym jednostki samorządu terytorialnego
powierzyły wcześniej zadania doradcy metodycznego. Zadania
te realizowane są na dotychczasowych warunkach do końca okresu, na jaki
zostały one powierzone.
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Sieć doradztwa metodycznego 
w województwie świętokrzyskim 



Dziękuję za uwagę !
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