Pieczęć podłużna o treści:
Burmistrz Lądka Zdroju

ZARZĄDZENIE Nr 0050.47.2018
Burmistrza Lądka-Zdroju
z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie planu dofinansowania w 2018 roku form doskonalenia zawodowego
nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę
Lądek-Zdrój.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1875 ze zm.), art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 ze zm.) oraz § 6 ust. 2 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) zarządzam, co następuje:

§1
1. Wyodrębnione w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2018 rok środki na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli przeznacza się na:
1) organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli,
w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
2) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
3) szkolenie rad pedagogicznych,
4) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
5) opłaty za kursy kwalifikacyjne i inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki,
6) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie
skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych
formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą
kwalifikacje.
2. Podział środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
w poszczególnych szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę LądekZdrój, określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
3. Sposób podziału środków określonych w ust. 1 został przedstawiony do zaopiniowania
związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.
§2
1. Ustala się na 2018 rok maksymalna kwotę dofinansowania opłat, o których mowa w § 2 ust. 2
pkt 1 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w wysokości do
50% opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.
2. Dofinansowanie do pozostałych form doskonalenia zawodowego nauczycieli przyznaje się
w wysokości:
1)
do 50% opłaty za kursy kwalifikacyjne i inne formy doskonalenia zawodowego dla
nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki,

100 % opłaty za szkolenia rady pedagogicznej, kursy doskonalące i szkolenia nauczycieli
oraz szkolenia i doskonalenie dyrektorów, przygotowanie materiałów szkoleniowych,
3) 100 % kosztów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 6 zarządzenia.
2)

§3
1. Dofinansowaniem obejmuje się w pierwszej kolejności studia podyplomowe oraz kursy
kwalifikacyjne związane z:
1) uzyskiwaniem kwalifikacji do nauczania kolejnego przedmiotu,
2) uzyskaniem kwalifikacji do prowadzenia zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Dofinansowanie przyznaje się do szkoleń rad pedagogicznych, szkoleń dyrektorów, szkoleń
nauczycieli w zakresie wynikającym z potrzeb edukacyjnych jednostki oświatowej.
§4
1. Wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczyciele składają do dyrektora szkoły/
przedszkola w terminie do 12 października 2018 r.
2. Wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego powinny być rozpatrzone w terminie do
14 listopada 2018 r.
3. Nauczyciel – wnioskodawca otrzymuje pisemną informację o przyznaniu lub odmowie
przyznania dofinansowania.
§5
1. Przyznane środki finansowe przekazywane są na rachunek bankowy szkoły/przedszkola.
2. Dyrektor szkoły/przedszkola jest zobowiązany do przedstawienia Burmistrzowi Lądka-Zdroju
sprawozdania, o którym mowa w § 6 ust 3 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do zarządzenia.
§6
Zobowiązuje się dyrektorów szkół/przedszkola do zapoznania nauczycieli z treścią niniejszego
zarządzenia.
§7
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół/przedszkola oraz inspektorowi ds. oświaty.
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Pieczęć podłużna o treści
Burmistrz Lądka-Zdroju
mgr Roman Kaczmarczyk
(podpis nieczytelny)
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 0050.47.2018 Burmistrza LądkaZdroju z dnia 27 lutego 2018 roku

Podział środków na wspieranie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na
rok 2018 w Gminie Lądek-Zdrój

lp.

zatwierdzono do
wykorzystania
(zł)

wyszczególnienie
rozdział 80146 – 3020

4 784,00

1. Gminne Przedszkole Publiczne, 57–540 Lądek-Zdrój, ul. I. Paderewskiego 2
2. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J. Korczaka; 57–540 Lądek-Zdrój, ul. Kościelna 31

14 358,00

3. Szkoła Podstawowa im. W. Witosa; Trzebieszowice 150; 57–540 Lądek-Zdrój,

6 640,00

4. Gimnazjum Publiczne im. gen. S. Maczka; 57–540 Lądek-Zdrój, ul. L. Zamenhofa 2

5 662,00

5. Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Zawady; 57–540 Lądek-Zdrój, ul. Polna 2

5 305,00

razem

36 749,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.47.2018
Burmistrza Lądka-Zdroju z dnia 27 lutego 2018 roku

..........................................................
(pieczęć szkoły)

Sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków finansowych przyznanych
na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku …..
Przyznany limit środków finansowych w roku ……

................................ zł.

Wykonanie przyznanego limitu środków finansowych w roku ….

................................ zł.

Lp. Nazwa /zakres tematyczny zrealizowanej formy
doskonalenia zawodowego nauczycieli,

Opis formuły organizacyjnej
formy doskonalenia, z uwzględnieniem § 2
rozporządzenia MENiS z dnia 29 marca 2002

Data
realizacji

Liczba
uczestniczących
nauczycieli

Razem

................................................
Podpis i pieczątka księgowej

...........................................................................................
Data, podpis i pieczątka dyrektora szkoły lub placówki

Koszt
całkowity

Kwota
dofinansowania

