ZAR ZĄD ZENIE Nr 1 87/ 2016
WÓ JTA GMINY TU ŁO WICE
z dnia 19 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie
jest przyznawane i planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
Na podstawie § 6 ust. 3 i § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz
szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430 z późn. zm.ianami)
Wójt Gminy Tułowice zarządza się, co następuje:
§ 1.
Ustala się, że w roku 2017 dla Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach:
1) maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia
nauczycieli wynosi do 50% kosztu na osobę, semestr nie więcej niż 800,00 zł w ramach posiadanych środków i
zgodnie z potrzebami placówki;
2) formy doskonalenia wymienione w § 2 pkt 1 dofinansowuje się do 100%.
§ 2.
Ustala się, że w roku 2017 w Gminnym Zespole Szkół w Tułowicach dofinansowaniem objęte zostaną następujące
specjalności i formy doskonalenia zawodowego:
1) Seminaria, kursy, konferencje, warsztaty, szkolenia i inne dla nauczycieli i rad pedagogicznych:
a) doskonalenie przedmiotowe, wychowawcze i pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych,
b) prawo oświatowe,
c) doskonalenie kadry kierowniczej,
d) profilaktyka,
e) inne wynikające z potrzeb placówki.
§ 3.
Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli dla Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia Zespołu Szkół w Tułowicach, stanowiący załącznik nr
1 do niniejszego zarządzenia.
§ 4.
Ustala się, że w roku 2017 dla Przedszkola Publicznego w Tułowicach:
1) maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia
nauczycieli wynosi do 90% kosztu na rok na osobę, w ramach posiadanych środków i zgodnie z potrzebami
placówki (dotyczy § 5 pkt 1 i 2);
2) formy doskonalenia wymienione w § 5 pkt 1 lit. d dofinansowuje się do 100%.
§ 5.
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Ustala się, że w roku 2017 w Przedszkolu Publicznym w Tułowicach dofinansowaniem objęte zostaną następujące
formy doskonalenia zawodowego i specjalności:
1) Formy doskonalenia:
a) studia magisterskie uzupełniające, magisterskie, licencjackie,
b) studia podyplomowe,
c) kursy kwalifikacyjne,
d) kursy doskonalące, szkolenia, seminaria, konferencje szkoleniowe, warsztaty metodyczne i inne wynikające z potrzeb placówki;
2) Specjalności:
a) praca z dzieckiem o szczególnych potrzebach edukacyjnych,
b) techniki multimedialne, technologie informacyjne, nauczanie języka angielskiego,
c) wykorzystanie nowoczesnych metod dydaktycznych w edukacji i terapii,
d) rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci,
e) profilaktyka,
f) podnoszenie kompetencji w zakresie współpracy z rodzicami, pracy wychowawczej, stosowania prawa oświatowego, pozyskiwania środków zewnętrznych; inne, wynikające z planu pracy przedszkola.
§ 6.
Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli dla Przedszkola Publicznego w Tułowicach, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 7.
Środki na realizację zadań wynikających z planu to 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zgodnie z art.70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j.
Dz.U. z 2016 r. poz.1379 z późn. zmianami).
§ 8.
Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się dyrektorom placówek oświatowych Gminy Tułowice.
§ 9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Wójt Gminy Tułowice

Andrzej Wesołowski
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Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 187/2016
Wójta Gminy Tułowice
z dnia 19 grudnia 2016
PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI GMINNEGO
ZESPOŁU SZKÓŁ W TUŁOWICACH NA 2017 ROK
Lp.

Forma doskonalenia

Kierunki i specjalność

1.

Kursy doskonalące i kwalifikacyjne, warsztaty, seminaria, szkolenia, szkolenia rad pedagogicznych i inne dla nauczycieli i rad
pedagogicznych; konferencje

W zakresie doskonalenia
przedmiotowego, wychowawczego, pracy z uczniem o
szczególnych potrzebach edukacyjnych, opiekuńczych i
wychowawczych

Zapotrzebowanie

Uwagi

Prawo oświatowe

Doskonalenie kadry kierowniczej w zakresie aktualizacji
prawa oświatowego, prawa
pracy, postępowania administracyjnego, polityki bezpieczeństwa informacji
Profilaktyka
Inne wynikające z potrzeb placówki
2.

Studia podyplomowe i college
jako dodatkowe kwalifikacje i
uzupełnienie kwalifikacji

Języki obce, szczególnie w
edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
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Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 187/2016
Wójta Gminy Tułowice
z dnia 19 grudnia 2016
PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W TUŁOWICACH NA 2017 ROK
Lp.

Forma doskonalenia

Kierunki i specjalność

1.

Studia magisterskie uzupełniające, Praca z dzieckiem o szczególmagisterskie, licencjackie
nych potrzebach edukacyjnych

2.

Studia podyplomowe

3.

Kursy kwalifikacyjne

Zapotrzebowanie

Uwagi

Techniki multimedialne, technologie informacyjne, nauczanie języka angielskiego

Wykorzystanie nowoczesnych
metod dydaktycznych w edukacji i terapii

4.

Kursy doskonalące, szkolenia, seminaria, konferencje szkoleniowe,
warsztaty metodyczne i inne wynikające z potrzeb placówki

Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci
Profilaktyka
Podnoszenie kompetencji w
zakresie współpracy z rodzicami, pracy wychowawczej,
stosowania prawa oświatowego, pozyskiwania środków
zewnętrznych
Inne, wynikające z planu pracy
przedszkola
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