BURMISTRZ ŁABISZYN.

ZARZĄDZENIE NR 120.62.2020
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 23 listopada 2020 roku

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form dokształcania i doskonalenia zawodowego
nauczycieli na rok 2021 w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina
Łabiszyn

Na podstawie art. 70a ust. l, ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta
Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 r. póz. 2215) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
(Dz.U. z 2019 r. póz. 136) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się plan dofinansowania form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
na 2021 rok w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Łabiszyn.
2. Plan stanowi załącznik nr l do niniejszego zarządzenia.
§2. Dokonuje się podziału środków wyodrębnionych w budżecie Gminy Łabiszyn na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2021, o których mowa w art. 70a ust.l ustawy Karty
Nauczyciela w wysokości 59.220,00 zł, które ujęte zostały w planach finansowych poszczególnych
szkół i przedszkoli na 2021 rok oraz dokonuje ich podziału w następujący sposób:
1) 60% - na dofinansowanie opłat za dokształcanie i doskonalenie zawodowe, pobieranych przez
szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli, instytuty naukowo-badawcze oraz inne podmioty,
których zadania statutowe

obejmują

doskonalenie

zawodowe nauczycieli,

w tym studia

podyplomowe i kursy kwalifikacyjne;
2) 40 % - na organizację form doskonalenia zawodowego, w szczególności szkoleń, wykładów,
warsztatów, seminariów i konferencji dla nauczycieli; dofinansowanie opłat za kursy doskonalące
oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli; koszty przejazdów związanych
z udziałem w formach dokształcania i doskonalenia, o których mowa wyżej, w miarę posiadanych
środków.
§ 3. 1. O dofinansowanie opłat związanych z doskonaleniem zawodowym w formach, o których
mowa w § 2 w 2021 roku mogą ubiegać się nauczyciele zatrudnieni w szkołach i przedszkolach,
których organem prowadzącym jest Gmina Łabiszyn.
2. Dofinansowanie jest przyznawane na formy i specjalności kształcenia w zakresie i specjalnościach
zgodnych z potrzebami szkół i przedszkoli, a szczególnie dające kwalifikacje w zakresie:
1) studia i studia podyplomowe na kierunku: pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika,
tyflopedagogika, surdopedagogika, psychopedagogika, historia, WOS, język polski, pedagogika
uzależnień, terapia pedagogiczna;

2} szkolenia, kursy, warsztaty o tematyce: nauczanie specjalne, rewalidacja, radzenie w sytuacjach
trudnych, nowoczesne metody nauczania, pierwsza pomoc przedmedyczna, bezpieczeństwo
w szkole, kształtowanie kompetencji kluczowych, wspomagania uczniów z: autyzmem, dyskalkulią,
ze specjalnymi potrzebami; nauczanie zdalne, kształtowanie kreatywności wśród uczniów
i nauczycieli, radzenie sobie z emocjami i z depresją, inspirujące formy pracy z uczniem, pomysły na
dobrą lekcję z danego przedmiotu, ocenianie kształtujące na lekcji, wykorzystanie Tl podczas
nauczania.
§ 4. 1. W porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli ustala się maksymalną kwotę
dofinansowania opłaty za kształcenie nauczycieli na rok 2021, pobieranej przez podmioty, o których
mowa w § 2 pkt. l w wysokości do 50 % tej opłaty za semestr nauki dla jednego nauczyciela.
2. Opłaty za kursy doskonalące i szkolenia i warsztaty związane z bieżącym funkcjonowaniem
placówki wynikające z zaleceń zewnętrznych, w tym organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
pobierane przez podmioty o których mowa w § 2 pkt. 2, mogą być dofinansowane do 100%.
§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejskiego Zespołu Oświaty w Łabiszynie oraz
Dyrektorowi Zespołu Szkół w Łabiszynie i Dyrektorowi Zespołu Szkół w Lubostroniu.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

tvZ

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 70a ust. l i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela
w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia
zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na
wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
Na podstawie złożonych przez dyrektorów szkół rocznych planów doskonalenia zawodowego
organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorami

ustala corocznie maksymalną kwotę

dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty realizujące kształcenie i szkolenie nauczycieli,
a także ustala formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
W związku z powyższym podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

BURMISTRZ ŁABISZYN
Załącznik nr l
do Zarządzenia Nr 120.62.2020
z dnia 23 listopada 2020 roku

PLAN DOFINANSOWANIA
FORM DOKSZTAŁCANIA l DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NA 2021 ROK
NAUCZYCIELI SZKÓŁ l PRZEDSZKOLI,
KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA ŁABISZYN

Plan finansowy na 2021 rok - Rozdział 80146 (w zł)
Koszty przejazdów
Studia
na studia
doktoranckie,
podyplomowe.
doktoranckie,
licencjackie,
podyplomowe.
magisterskie,
licencjackie.
uzupełniające, kursy
magisterskie,
kwalifikacyjne
uzupełniające, kursy
kwalifikacyjne
§4300
§4410

Zakup materiałów
szkoleniowych.
publikacji,
prezentacji
m u Iti medialnych
na płytach
§4210

Zakup środków
dydaktycznych i
książek
§4240

2,040,00

2.440,00

34.000,00

1.940,00

40.420,00

w Lubostroniu

2.190,00

2.190,00

13.300,00

1.120,00

18.800,00

Ogółem

4.230,00

4.630,00

47.300,00

3.060,00

59.220,00

Nazwa szkoły

Razem

Zespół Szkół
wŁabiszynie
Zespół Szkół

