ZARZĄDZENIE NR SG.0050.356.2014
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC
z dnia 10 stycznia 2014 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 doskonalenia zawodowego.
Na podstawie § 6 ust. 2 oraz § 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) Burmistrz Zdzieszowic
zarządza co następuje:
§ 1.
Ustala się, że w roku 2014:
1. Maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady
kształcenia nauczycieli (kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych) wynosi do 90 %
kosztu na rok na osobę, 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 2014 dofinansowaniem objęte zostaną następujące specjalności i formy doskonalenia
zawodowego:
1. Studia uzupełniające kwalifikacje zgodnie z nauczanym przedmiotem i przydziałem czynności.
2. Studia podyplomowe i kolegia (college):
a. języki obce,
b. technologia informatyczna,
c. pedagogika specjalna i psychologia (specjalność w zależności od potrzeb placówki),
d. pomiar dydaktyczny,
e. profilaktyka,
f. inne wynikające z potrzeb placówki.
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. pomiar dydaktyczny w zakresie nauczanego przedmiotu,
c. obsługa komputera i jego zastosowanie w nauczanym przedmiocie,
d. prawo oświatowe,
e. edukacja europejska w tym pozyskiwanie i wykorzystanie funduszy z Unii Europejskiej i budowa
programów,
f. doskonalenie kadry kierowniczej,
g. profilaktyka,
h. inne wynikające z potrzeb placówki.
§ 3.
Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 4.
Środki na realizację zadań wynikających z planu
na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

to

1% planowanych rocznych środków przeznaczonych

§ 5.
Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się dyrektorom placówek oświatowych gminy Zdzieszowice.
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

