
Planowany wymiar etatów nauczycieli – doradców metodycznych 
w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku 

UWAGA: możliwe jest zatrudnienie na część etatu (min. 0,5) i objecie opieką metodyczną nauczycieli  
z subregionu południowego lub słupskiego 

 

Lp. 

Przedmioty objęte 
wspomaganiem/ 

specjalności nauczycielskie 

Zakres działania ODN – powiaty: bytowski, chojnicki, 
człuchowski, lęborski, słupski oraz miasto Słupsk  

Wymiar godzin:                                                                                  
*SP                                                         **PNP  

1 wychowanie przedszkolne 1,0 
Zasięg – powiaty przypisane do ODN Słupsk - bytowski, 

chojnicki, człuchowski, lęborski, słupski oraz miasto Słupsk 
2 edukacja wczesnoszkolna,  

w tym oddziały „0” 
1,0 

Zasięg – powiaty przypisane do ODN Słupsk - bytowski, 
chojnicki, człuchowski, lęborski, słupski oraz miasto Słupsk 

3 język polski 1,0                                                           _ 
Zasięg – powiaty przypisane  
do ODN Słupsk-bytowski,  
chojnicki, człuchowski, lęborski,  
słupski oraz miasto Słupsk 

4 język angielski 1,0 
Zasięg – powiaty przypisane do ODN Słupsk - bytowski, 

chojnicki, człuchowski, lęborski, słupski oraz miasto Słupsk 
5 język niemiecki 0,5  

Zasięg – powiaty przypisane do ODN Słupsk - bytowski, 
chojnicki, człuchowski, lęborski, słupski oraz miasto Słupsk 

6 historia 0,5 
Zasięg – powiaty przypisane do ODN Słupsk - bytowski, 

chojnicki, człuchowski, lęborski, słupski oraz miasto Słupsk 
7 matematyka            0,5                                                           0,5  

Zasięg – powiaty przypisane do ODN Słupsk - bytowski, 
chojnicki, człuchowski, lęborski, słupski oraz miasto Słupsk 

8 geografia 0,25 
Zasięg – powiaty przypisane do ODN Słupsk - bytowski, 

chojnicki, człuchowski, lęborski, słupski oraz miasto Słupsk 
9 fizyka 0,5 

Zasięg – powiaty przypisane do:  
ODN Słupsk - bytowski, chojnicki, człuchowski, lęborski, 

słupski oraz miasto Słupsk 
GODN Gdynia --  kartuski, pucki, wejherowski oraz 

 miasto Gdynia 
SODN Sopot - kwidzyński, malborski, nowodworski,  

sztumski, tczewski oraz miasto Sopot 
10 nauczyciel przedmiotów 

zawodowych 
0,5 

Zasięg – powiaty przypisane do: 
ODN Słupsk - bytowski, chojnicki, człuchowski, lęborski, 

słupski oraz miasto Słupsk 
GODN Gdynia -  kartuski, pucki, wejherowski oraz  

miasto Gdynia 
11 wychowawca świetlic 

szkolnych, internatów/burs 
1,0 

Zasięg -  całe województwo pomorskie 

*SP – szkoły podstawowe **PNP – szkoły ponadpodstawowe/ponadgimnazjalne 


