ZAR ZĄD ZENIE Nr 2 89/ 2018
B URMISTR ZA TUŁ O WIC
z dnia 8 marca 2018 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 województw, 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.)
Burmistrz Tułowic zarządza, co następuje:
§ 1.
Ustala się że w roku 2018 dla Publicznej Szkoły Podstawowej 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, jednak nie więcej niż 1600,00 zł na rok, w ramach
posiadanych środków i zgodnie z potrzebami placówki (dotyczy § 2 pkt 1 i 2);
2) formy doskonalenia wymienione w § 2 pkt 3 dofinansowuje się do 100%.
§ 2.
Ustala się, że w roku 2018 w Publicznej Szkole Podstawowej w Tułowicach dofinansowaniem objęte zostaną
następujące specjalności i formy doskonalenia zawodowego:
1) Studia uzupełniające kwalifikacje zgodnie z nauczanym przedmiotem i przydziałem czynności;
2) Studia podyplomowe:
a) języki obce,
b) technologia informatyczna,
c) pedagogika specjalna, psychologia, resocjalizacja;
3) Seminaria, kursy doskonalące i kwalifikacyjne, konferencje, warsztaty, szkolenia i inne dla nauczycieli:
a) doskonalenie przedmiotowe, wychowawcze i pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych,
opiekuńczych i wychowawczych, praca z uczniem zdolnym,
b) organizacja i zarządzanie oświatą,
c) doskonalenie kadry kierowniczej,
d) podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie języków obcych,
e) rozwiązywanie konfliktów oraz skuteczne porozumiewanie się, integracja grupy oraz mediacje jako nowa
sprawność językowa,
f) profilaktyka,
g) inne wynikające z nieprzewidzianych, pojawiających się w ciągu roku potrzeb placówki.
§ 3.
Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli dla Publicznej Szkoły Podstawowej w
Tułowicach, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
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§ 4.
Ustala się, że w roku 2018 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, jednak nie więcej niż 1600,00 zł na rok, w ramach
posiadanych środków i zgodnie z potrzebami placówki (dotyczy § 5 pkt 1 i 2, za wyjątkiem pkt 1 lit. d);
2) formy doskonalenia wymienione w § 5 pkt 1 lit. d dofinansowuje się do 100%.
§ 5.
Ustala się, że w roku 2018 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) technologie informacyjne, techniki multimedialne, nauczanie języka angielskiego,
c) wykorzystanie nowoczesnych metod dydaktycznych w edukacji i terapii,
d) rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci,
e) podnoszenie kompetencji w zakresie współpracy z rodzicami, pracy wychowawczej, stosowania prawa
oświatowego, pozyskiwania środków zewnętrznych,
f) zabawy taneczne w przedszkolu, zajęcia rytmiczno-umuzykalniające,
g) diagnozowanie dzieci na poszczególnych etapach rozwoju,
h) profilaktyka,
i) inne nieprzewidziane, pojawiające się w ciągu roku potrzeby 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 stanowią 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na
wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.
U. z 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.).
§ 8.
Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się dyrektorom placówek oświatowych Gminy Tułowice.
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§ 9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Burmistrz Tułowic

Andrzej Wesołowski

Id: 43D9CCE2-23E6-4DB7-BDFB-A22E7B5B0714. Podpisany

Strona 3

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 289/2018
Burmistrza Tułowic
z dnia 8 marca 2018
PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI DLA
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TUŁOWICACH NA 2018 ROK
Lp.

Forma doskonalenia

1.

Studia uzupełniające

2.

Studia podyplomowe jako
dodatkowe kwalifikacje i
uzupełnienie kwalifikacji

Kierunki i specjalność
Zgodnie z nauczanym
przedmiotem i przydziałem
czynności
Języki obce
Technologia informatyczna

Zapotrzebowanie

Uwagi

Realizacja polityki gminy i
państwa w zakresie
oświaty

Pedagogika specjalna,
psychologia, resocjalizacja
Doskonalenie przedmiotowe,
wychowawcze i pracy z
uczniem o szczególnych
potrzebach edukacyjnych,
opiekuńczych i
wychowawczych, praca z
uczniem zdolnym

3.

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

Organizacja i zarządzanie
oświatą
Doskonalenie kadry
kierowniczej w zakresie
aktualizacji prawa
oświatowego, prawa pracy,
postępowania
administracyjnego, polityki
bezpieczeństwa informacji

j.w.

Podnoszenie kompetencji
nauczycieli w zakresie
języków obcych
Rozwiązywanie konfliktów
oraz skuteczne
porozumiewanie się,
integracja grupy oraz
mediacje jako nowa
sprawność językowa
Profilaktyka uzależnień,
przeciwdziałania agresji i
przemocy, bezpieczeństwo
uczniów
Inne wynikające z
nieprzewidzianych,
pojawiających się w ciągu
roku potrzeb placówki
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Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 289/2018
Burmistrza Tułowic
z dnia 8 marca 2018
PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI DLA
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W TUŁOWICACH NA 2018 ROK
Lp.

Forma doskonalenia

1.

Studia magisterskie
uzupełniające, magisterskie,
licencjackie

2.

3.

4.

Studia podyplomowe jako
dodatkowe kwalifikacje i
uzupełnienie kwalifikacji

Kierunki i specjalność
Praca z dzieckiem o
szczególnych potrzebach
edukacyjnych

Uwagi

Technologie informacyjne,
techniki multimedialne,
nauczanie języka
angielskiego
Wykorzystanie
nowoczesnych metod
dydaktycznych w edukacji i
terapii
Rozwijanie kompetencji
czytelniczych oraz
upowszechnianie
czytelnictwa wśród dzieci

Kursy kwalifikacyjne

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

Zapotrzebowanie

Realizacja polityki gminy i
państwa w zakresie
oświaty

Podnoszenie kompetencji w
zakresie współpracy z
rodzicami, pracy
wychowawczej, stosowania
prawa oświatowego,
pozyskiwania środków
zewnętrznych
Zabawy taneczne w
przedszkolu, zajęcia
rytmiczno-umuzykalniające
Diagnozowanie dzieci na
poszczególnych etapach
rozwoju
Profilaktyka
Inne nieprzewidziane,
pojawiające się w ciągu roku
potrzeby wynikające z planu
pracy przedszkola
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