Zarządzenie Nr 84/19
Burmistrza Śmigla
z dnia 31 lipca 2019 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli, ustaleniu maksymalnej kwoty dofinansowania oraz określenia
specjalności i form kształcenia w 2019 roku.

Na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) oraz na podstawie § 7 i § 8 Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania
doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 136), po uzgodnieniu ze
związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Śmigiel zarządzam, co następuje:
§1
Określam plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach
prowadzonych przez Gminę Śmigiel, maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia,
na które dofinansowanie jest przyznawane, na rok 2019, w brzmieniu zgodnie z załącznikiem
nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorom placówek oświatowych w Gminie Śmigiel.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Śmigla
/-/ Małgorzata Adamczak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 84/19
Burmistrza Śmigla z dnia 31 lipca 2019 r.

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Śmigiel na rok 2019.

§1. Środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych
rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 1
ustawy Karta Nauczyciela, wyodrębnione w budżecie Gminy Śmigiel dzieli się następująco:
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§2. Łączna suma środków przeznaczonych na finansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli Gminy
Śmigiel wynosi 120.811,00 zł.
§3.
1. Maksymalna wysokość dofinansowania, o którym mowa w § 1 w pkt 8 tabeli wynosi 70 %.
2. Jeżeli wymagają tego uzasadnione potrzeby szkoły maksymalna wysokość dofinansowania na
kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczyciela może wynieść 100 %.

§4. Ustala się następujące formy kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, na które może być
przyznane dofinansowanie:
- studia podyplomowe,
- kursy, szkolenia, warsztaty kwalifikacyjne i doskonalące,
- kursy instruktorskie i trenerskie,
- szkolenia, seminaria, warsztaty i konferencje przedmiotowe oraz metodyczne,
- szkolenie organizowane przez CDN.
§5. Ustala się dofinansowanie tych specjalności, w których występują braki wykwalifikowanej kadry, a także
wynikających z potrzeb szkoły, w szczególności:
- logopedia,
- pedagogika planu daltońskiego,
- pedagogika specjalna – spektrum autyzmu,
- terapia pedagogiczna,

- oligofrenopedagogika,
- psychologia,
- socjoterapia,
- język obcy w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej,
- studia trenerskie,
- zarządzanie oświatą,
- historia,
- fizyka,
- edukacja dla bezpieczeństwa,
- informatyka.

