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POROZUMIENIE
z dnia 1 padziernika 2007 r.
Porozumienie zawarte w dniu 1 padziernika 2007 r.
w Krotoszynie pomiêdzy:
Powiatem Krotoszyñskim, reprezentowanym przez Zarz¹d
Powiatu Krotoszyñskiego w imieniu którego dzia³aj¹:
1. Leszek Kulka



Przewodnicz¹cy Zarz¹du

2. Krzysztof Kaczmarek
 Cz³onek Zarz¹du a Miastem
i Gmin¹ Krotoszyn, reprezentowan¹ przez:
1. Juliana Joksia

Burmistrza Krotoszyna

w sprawie powierzenia przez Powiat Krotoszyñski Miastu
i Gminie Krotoszyn prowadzenia doradztwa metodycznego dla nauczycieli szkó³ i placówek, dla których organem
prowadz¹cym jest Powiat Krotoszyñski.
§1. Na podstawie Uchwa³y Nr XIII/62/07 Rady Powiatu
Krotoszyñskiego z dnia 28 wrzenia 2007 r. Powiat Krotoszyñski powierza, a Miasto i Gmina Krotoszyn podejmuje siê
zapewnienia doradztwa metodycznego dla nauczycieli szkó³
i placówek, dla których organem prowadz¹cym jest Powiat
Krotoszyñski.
§2. Porozumienie dotyczy prowadzenia doradztwa metodycznego z nastêpuj¹cych przedmiotów:
1. Matematyka,
2. Jêzyk polski,
3. Jêzyki obce,
4. Przedmioty zawodowe,
5. Oligofrenopedagogika,
6. Wychowanie fizyczne,
7. Historia i WOS,
8. Geografia.
§3. Szczegó³owy zakres zadañ doradcy metodycznego
bêdzie obejmowa³:
1. Wspieranie wprowadzenia reformy programowej w szko³ach ponadgimnazjalnych.
2. Pomoc nauczycielom w doborze, adaptacji lub tworzeniu
w³asnych programów nauczania i materia³ów dydaktycznych.
3. Wspieranie opiek¹ metodyczn¹ i merytoryczn¹ nauczycieli
rozpoczynaj¹cych pracê w szkole.
4. Wspomaganie pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi.

5. Wspieranie nauczycieli w przygotowaniach do nowej formu³y egzaminów zewnêtrznych.
6. Wspieranie nauczycieli w uzyskiwaniu kolejnych stopni
awansu zawodowego.
7. Wspieranie planowania, organizowania i badania efektów
procesu dydaktyczno-wychowawczego.
§4. W celu realizacji zadañ okrelonych w § 3 nauczyciele
doradcy zobowi¹zani bêd¹ do:
1. Pe³nienia 2 razy w semestrze dy¿uru metodycznego
w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w szkole ponadgimnazjalnej wskazanej przez Powiat Krotoszyñski, w terminie
ustalonym przez doradcê metodycznego,
2. Prowadzenie raz w semestrze zajêæ warsztatowych dla
m³odych nauczycieli.
3. Organizowania raz w semestrze doskonalenia nauczycieli
w zakresie kompetencji przedmiotowych, metodycznych
i egzaminów zewnêtrznych.
4. Organizowania innych form doskonalenia, w tym konferencji metodycznych wspomagaj¹cych prace dydaktyczno
- wychowawcz¹ nauczycieli wg diagnozy potrzeb przeprowadzonej wród nauczycieli wszystkich szkó³.
5. Umo¿liwienia korzystania z konsultacji telefonicznych
w okrelonych przez doradcê godzinach oraz poprzez
pocztê elektroniczn¹.
6. Opracowanie szczegó³owego harmonogramu realizacji
zadañ oraz przedstawienia go dyrektorom szkó³ do dnia 31
padziernika.
7. Gromadzenia i udostêpniania informacji o nowociach
wydawniczych oraz opracowywania i upowszechniania
materia³ów metodycznych dla nauczycieli.
§5. 1. Z tytu³u prowadzenia doradztwa metodycznego
w zakresie okrelonym w §2 Powiat Krotoszyñski przekazywa³
bêdzie Miastu i Gminie Krotoszyn dotacje w wysokoci 21,76%
rodków wyodrêbnionych w bud¿ecie powiatu na doskonalenie zawodowe nauczycieli i doradztwo metodyczne.
2. W/w dotacja bêdzie przekazywana w 9 ratach miesiêcznych (z wy³¹czeniem lipca i sierpnia).
§6. Porozumienie zostaje zawarte na czas okrelony
i obowi¹zuje od dnia podpisania z moc¹ od 1 padziernika
2007 do dnia 31 sierpnia 2008 r.
§7. Zmiany i uzupe³nienia do niniejszego porozumienia
wymagaj¹ dla swej wa¿noci zachowania formy pisemnej
w postaci aneksu.
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§8. Dokument sporz¹dzono w dwóch jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.
Powiat Krotoszyñski
Przewodnicz¹cy
Zarz¹du Powiatu
() Leszek Kulka
Cz³onek Zarz¹du
() mgr in¿. Krzysztof Kaczmarek
Miasto i Gmina Krotoszyn
Burmistrz
() mgr in¿. Julian Jok

3781
POROZUMIENIE
w sprawie powierzenia wykonywania zadania w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci
z orzeczeniem o niepe³nosprawnoci Gminy Witkowo przez przedszkola publiczne,
dla których organem prowadz¹cym jest Miasto Gniezno zawarte w dniu 12 padziernika 2007 roku
Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia
7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (tekst jednolity Dz.U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) zawiera siê porozumienie pomiêdzy:
Miastem Gniezno, reprezentowanym przez:
Jacka Kowalskiego

- Prezydenta Miasta Gniezna

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta
a
Gmin¹ Witkowo, reprezentowan¹ przez:
Krzysztofa Szkudlarka
Witkowo

- Burmistrza Gminy i Miasta

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
Strony porozumienia postanawiaj¹:
§1. Burmistrz Gminy Witkowo przekazuje, a Prezydent
Miasta Gniezno przyjmuje do realizacji czêæ zadania w³asnego Gminy Witkowo w zakresie wychowania przedszkolnego
w okresie od 1 wrzenia 2007 r. do dnia 31 sierpnia 2008 r.
§2. Wykonywanie zadania, o którym mowa w §1 obejmuje dzieci bêd¹ce mieszkañcami gminy Witkowo uczêszczaj¹ce

do przedszkoli, dla których organem prowadz¹cym jest Miasto Gniezno.
§3. Na wykonanie zadania, o którym mowa w §1 Gmina
Witkowo przeka¿e tytu³em refundacji kwotê w wysokoci
odpowiadaj¹cej kwocie wydatków poniesionych na jedno
dziecko uczêszczaj¹ce do przedszkola w Gnienie w roku
poprzednim.
§4. Miesiêczna kwota, o której mowa w §3 Porozumienia,
na jedno dziecko, obliczona na podstawie kosztów poniesionych w 2006 roku, o której mowa w §3 wynosi w 2007 roku
348,48 z³ i nie obejmuje op³aty wnoszonej przez rodziców za
pobyt dziecka w przedszkolu.
§5. Miasto Gniezno w terminie do 15 ka¿dego miesi¹ca
przeka¿e Gminie Witkowo imienny wykaz dzieci uczêszczaj¹cych do poszczególnych przedszkoli ze wskazaniem miejsca
zamieszkania dziecka.
§6. Na podstawie wykazu, o którym mowa w §5 Gmina
Witkowo przeka¿e Miastu Gniezno rodki finansowe na ka¿de
dziecko ujête w wykazie.
§7. rodki finansowe, o których mowa w § 3 Porozumienia, bêd¹ przekazywane przez Urz¹d Gminy i Miasta w
Witkowie w terminie 14 dni od daty otrzymania wykazu
wymienionego w §5 na konto Urzêdu Miejskiego w Gnienie
Nr 92 1540 1056 2047 8400 3030 0001.

