ZARZĄDZENIE NR 253/2021
WÓJTA GMINY MALECHOWO
z dnia 25 stycznia 2021 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2021 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2020 r., poz. 713, 1378), art. 70a ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 2215), oraz § 5 i 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 23 sierpnia 2019r. 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
zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, zarządzam co następuje:
§ 1. 1. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez Gminę Malechowo na rok 2021, stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
2. W budżecie Gminy Malechowo wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia
zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na
wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
3. Środki, o których mowa w ust. 2, pozostają w dyspozycji dyrektorów szkół i wydawane są
zgodnie z przyznawanym dofinansowaniem.
§ 2. 1. Ustala się doradztwo zawodowe jako specjalność kształcenia, na którą dofinansowanie jest
przyznawane w wysokości do 90% kwoty opłaty za ukończoną formę doskonalenia zawodowego
pobieranej przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.
2. W specjalnościach kształcenia niewymienionych w ust. 1 ustala się maksymalną kwotę
dofinansowania opłaty za kształcenie pobieranej przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia
nauczycieli w wysokości do 50 % opłaty za ukończoną formę doskonalenia zawodowego.
§ 3. Wniosek o dofinansowanie składa się wraz z załącznikami potwierdzającymi wniesienie
opłaty i dokumentem potwierdzającym ukończenie danej formy doskonalenia u dyrektora szkoły,
w której nauczyciel ubiega się o dofinansowanie wg wzoru ustalonego przez dyrektora danej szkoły.
§ 4. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje dyrektor danej szkoły lub placówki, a w
przypadku dyrektora szkoły lub placówki Wójt Gminy Malechowo.
§ 5. Ustala się następujące formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane:
1) studia podyplomowe dające nauczycielowi zgodnie z potrzebami szkoły:
a) uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu,
b) uprawnienia do pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych,
c) dodatkowe kwalifikacje do pełnienia powierzonej funkcji lub zajmowanego stanowiska;
2) kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia dla nauczycieli,
w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, które:
a) pozwalają na podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli,
b) pozwalają na pogłębienie wiedzy merytorycznej i doskonalenie umiejętności nauczycieli oraz
dyrektorów placówek oświatowych,
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c) mają wpływ na poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły lub placówki,
d) mają wpływ na udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych,
e) mają wpływ na wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu
głównie rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli,
f) mają wpływ na wspieranie rozwoju dzieci.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół, których organem prowadzącym jest
Gmina Malechowo.
§ 7. Zarządzenie
2021 roku.

wchodzi w życie

z dniem podjęcia z mocą

obowiązującą od 1 stycznia

Wójt Gminy Malechowo
Radosław Nowakowski
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Załącznik do zarządzenia Nr 253/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 25 stycznia 2021 r.

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2021

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2021
Nazwa placówki
L.p. Forma doskonalenia zawodowego

koszty udziału nauczycieli w seminariach,
konferencjach, wykładach, warsztatach,
szkoleniach oraz innych formach doskonalenia
zawodowego nauczycieli prowadzonych
1. odpowiednio przez placówki doskonalenia
nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty,
których zadania statutowe obejmują doskonalenie
zawodowe nauczycieli;

Zespół SzkolnoPrzedszkolny w
Malechowie

Szkolenie OSKK
Rady Szkoleniowe i
1500 zł
doskonalenie
Rada szkoleniowa 500 dyrektora 2500 zł
zł

Akademia
Coachingu i
mentoringu 1500 zł
opłaty za kształcenie nauczycieli na studiach
Pedagogika
2. wyższych, w tym podyplomowych pobierane przez
specjalna 2100 zł
szkoły wyższe
Diagnoza,
terapia i pomoc
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Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Zespołu Szkół w
Lejkowie
w Niemicy
Ostrowcu

Studia podyplomowe,
a w szczególności:
- fizyka,
- pedagogika
specjalna ze spektrum
autyzmu,
- doradztwo

Rady Szkoleniowe i
doskonalenie
dyrektora 4 000 zł

Razem plan

Procesowe
14 800 zł
wspomaganie z
myślenia krytycznego,
szkolenia z platformy
Microsoft Office 365,
indywidualne
przedmiotowe wg
potrzeb szkoły,
przedszkola.
Konferencje
6 300 zł

Doradztwo zawodowe Studia podyplomowe 25 180 zł
3 980 zł
– doradztwo
Geografia lub chemia zawodowe, historia –
2 000 zł
5 500 zł
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psychologiczna
2100 zł
Integracja
Sensoryczna 2 000 zł

3.

1 000 zł

Przeprowadzenie
konferencji
upowszechniającej
TYTUŁ SZKOŁY
UCZĄCEJ SIĘ SUS
500 zł

1 200 zł Portal
Oświatowy

Wyjazd Dyrektora na
spotkanie w ramach
CRS2
Zwrot kosztów
podróży na szkolenia
nauczycieli
2 420 zł

Zwrot kosztów
podróży na szkolenia
nauczycieli
950 zł

Zwrot kosztów
podróży na szkolenia
nauczycieli
600 zł

Zwrot kosztów
4 170 zł
podróży na szkolenia
nauczycieli
200 zł

13 120 zł

9 950 zł

11 780 zł

12 000 zł

koszty druku i dystrybucji materiałów
szkoleniowych i informacyjnych;

koszty związane z:podróżą służbową nauczyciela
biorącego udział w formach doskonalenia
4.
zawodowego;

OGÓŁEM
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zawodowe,
- WDŻ z WOS-em
6 000 zł

2 700 zł

46 850 zł
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Uzasadnienie
W sprawie zarządzenia otrzymano pozytywną opinię związku zawodowego zrzeszającego
nauczycieli pismem o znaku L.dz. 01/12/2020 z dnia 07.12.2020 r., w którym Zarząd Oddziału
ZNP w Malechowie nie wnosi zastrzeżeń do przedłożonego planu dofinansowania oraz Komisji
Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność” pismem o znaku
L.dz. 2/12/2020 z dnia 9.12.2020 r., w którym związek nie zgłasza uwag.

Id: 7DE0C9BA-B64F-4AC0-B9A2-3ED1872BC31C. Podpisany

Strona 1

