Zarządzenie Nr 137/19
Burmistrza Śmigla
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli, ustaleniu maksymalnej kwoty dofinansowania oraz określenia
specjalności i form kształcenia w 2020 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 § 5 i § 6 Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania
doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz
trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1653),
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 2020, 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 137/19
Burmistrza Śmigla z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Śmigiel na rok 2020.

§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:

Lp.

1.

2.

3.

Forma doskonalenia
zawodowego
wymagająca
dofinansowania ze
strony budżetu
organu
prowadzącego
Koszty związane z
podróżą służbową
ustalone na zasadach
określonych w
przepisach wydanych
na podstawie art. 775
§ 2 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy,
nauczycieli biorących
udział w formach
doskonalenia
zawodowego
nauczycieli, o których
mowa w art. 70a ust.
3a Karty Nauczyciela
Koszty związane z
podróżą służbową
ustalone na zasadach
określonych w
przepisach wydanych
na podstawie art. 775
§ 2 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy, osób
organizujących i
prowadzących daną
formę doskonalenia
zawodowego
nauczycieli, o której
mowa w art. 70a ust.
3a pkt 1 i 3 Karty
Nauczyciela
Koszty
wynagrodzenia osób
prowadzących daną
formę doskonalenia
zawodowego
nauczycieli, o której
mowa w art. 70a ust.
3a pkt 1 Karty
Nauczyciela,
niebędących
pracownikami
publicznej placówki
doskonalenia
nauczycieli,
publicznej biblioteki
pedagogicznej lub
publicznej poradni
psychologicznopedagogicznej, w

Szkoła
Podstawowa
im. por.
Stefana
Rysmanna w
Bronikowie

Zespół
Szkól w
Czaczu

Szkoła
Podstawowa im.
Arkadego
Fiedlera w Starej
Przysiece Drugiej

Zespół
Szkół w
Starym
Bojanowie

Szkoła
Podstawowa
im.
Konstytucji 3
Maja w
Śmiglu

Przedszkole w
Śmiglu

1.000,00

3.000,00

2.100,00

-

2.000,00

820,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

tym poradni
specjalistycznej,
która tę formę
doskonalenia
organizuje
4.
Koszty
wynagrodzenia osób
prowadzących
działania w ramach
wspomagania szkół
oraz sieci współpracy
i samokształcenia dla
nauczycieli,
niebędących
pracownikami
publicznej placówki
doskonalenia
nauczycieli,
publicznej biblioteki
pedagogicznej lub
publicznej poradni
psychologicznopedagogicznej, w
tym poradni
specjalistycznej,
która wspomaganie
lub sieć organizuje
5.
Opłaty za udział
nauczycieli w
seminariach,
konferencjach,
wykładach,
warsztatach,
szkoleniach
6.
Opłaty za studia
podyplomowe
7.
Koszty udziału
nauczycieli w
formach kształcenia
nauczycieli
prowadzonych przez
szkoły wyższe i
placówki
doskonalenia
nauczycieli
8.
Koszty druku i
dystrybucji
materiałów
szkoleniowych i
informacyjnych dla
nauczycieli
RAZEM:

-

-

-

-

-

-

4.200,00

17.400,00

7.231,00

11.755,00

15.000,00

9.890,00

3.590,00

6.000,00

4.000,00

8.000,00

25.000,00

2.000,00

-

-

744,00

-

13.118,00

-

-

1.300,00

1.832,00

-

-

110,00

8.790,00

27.700,00

15.907,00

19.755,00

55.118,00

12.820,00

§2. Łączna suma środków przeznaczonych na finansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli Gminy
Śmigiel wynosi 140.090,00 zł.
§3.
1. Maksymalna wysokość dofinansowania, o którym mowa w § 1 w pkt 8 tabeli wynosi 75 %.
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 specjalna,
- rewalidacja i terapia pedagogiczna,
- oligofrenopedagogika,
- psychologia,
- socjoterapia,
- filologia angielska,
- matematyka,
- praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- fizyka,
- chemia.

