ZARZĄDZENIE NR 38/2018
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Działdowo na rok 2018 ze środków
na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinasowania opłat za kształcenie
pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia,
na które dofinansowanie jest przyznawane
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875) w związku z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1189) oraz § 6 ust. 2 i 3 , § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie sposobu podziału srodków 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 srodków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430 z późn. zm.)
oraz po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszjących nauczycieli w porozumieniu z dyrektorami szkół,
zarządzam co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się na rok budżetowy 2018 plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
uwzględniając wnioski dyrektorów szkół.
2. Fundusz na wspieranie doskonalenia nauczycieli wynosi 1% planowanych wydatków na wynagrodzenia
osobowe nauczycieli.
§ 2. 1. Środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018 stanowią kwotę
40.100,00 zł i pozostaja w dyspozycji dyrektorów. Plan podziału na poszczególne szkoły stanowi załącznik nr 1 do
zarządzenia.
2. Wnioski, o których mowa w § 1 uwzględniają:
1) wyniki ewaluacji wewnętrznej i zewnetrznej oraz wynikające z nich wnioski,
2) wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego,
3) zadania związane z realizacją podstawy programowej,
4) wymagania wobec szkół i placówek określone w przepisach wydanych na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.),
5) wnioski nauczycieli o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego.
3. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego przeznaczone są na formy doskonalenia zawodowego
nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w tym dyrektorów wskazane w § 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 z póź. zm.).
§ 3. Dyrektorzy w terminie do dnia 30 listopada 2018 r. przedkładają Wójtowi Gminy Działdowo wniosek do
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2019, które powinny
zawierać:
1) specjalnośc i formy kształcenia, które proponuje się objąć dofinansowaniem,
2) propozycję maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady
kształcenia nauczycieli,
3) przewidywaną liczbę nauczycieli objętych dofinansowaniem form doskonalenia zawodowego.
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§ 4. 1. Z wioskiem o dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia zawodowego mogą występować
nauczyciele, którzy:
1) zatrudnieni są w wymiarze co najmniej 1/2 etatu,
2) podnoszą swoje kwalifikacje zgodnie z potrzebami kadrowymi i organizacyjnymi szkoły,
3) powinni uzupełnić swoje kwalifikacje, które niezbędne są do zajmowania stanowiska, na którym są zatrudnieni
lub uzyskają prawa do nauczania dodatkowego przedmiotu zgodnie z potrzebami szkoły,
4) nie korzystają z innych źródeł dofinansowania.
2. Dofinansowanie obejmuje nauczycieli studiujących w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych
oraz publicznych lub niepublicznych zakładach kształcenia nauczycieli (kolegiach nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiach jęzków obcych).
3. Dofinansowanie może być przeznaczone na następujące rodzaje studiów:
1) uzupełniające magisterskie, a także naukę w kolegiach nauczycielskich oraz podyplomowe w specjalnościach:
logopedia, języki obce, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, wychowanie fizyczne, edukacja dla
bezpieczeństwa, technika, fizyka, rewalidacja, kierunki niezbędne do organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów,
2) studia magisterskie i licencjackie oraz studia podyplomowe, dające nauczycielowi uprawnienia do nauczania
kolejnego przedmiotu, zgodnie z potrzebami szkoły.
4. Systemem dopłat objęci są również nauczyciele uzupełniający kwalifikacje na kursach kwalifikacyjnych
i doskonalących, seminariach oraz innych formach doskonalenia zawodowego.
5. Na wysokość dofinansowania nie ma wpływu sytuacja materialna i życiowa nauczyciela.
§ 5. Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli ponadto dokonuje się:
1) zwrotu kosztów przejazdów z miejsca zamieszkania lub pracy do miejsca doskonalenia i z powrotem, na
podstawie wystawionego polecenia wyjazdu służbowego,
2) zwrotu kosztów zorganizowanego zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy otrzymali od dyrektora
szkoły skierowanie na daną formę doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą
kwalifikacje.
§ 6. 1. Dofinansowanie do indywidualnych form dokształcania przysługuje nauczycielowi z chwilą rozpoczęcia
określonej formy doskonalenia.
2. Nauczyciele, którzy ubiegają się o dofinansowanie indywidualnego dokształcania, składają do dyrektora
szkoły, a w przypadku dyrektora do Wójta Gminy Działdowo następujące dokumenty:
1) wniosek o przyznanie dofinansowania wraz z uzasadnieniem, w terminie odpowiednio do semestru:
a) do końca marca - na semestr kończący sesję letnią,
b) do końca października - na semestr kończący sesję zimową,
2) potwierdzenie uczestnictwa w danej formie dokształcania lub doskonalenia wystawione przez organizatora
(aktualne zaświadczenie z uczelni, potwierdzające fakt studiowania na określonym kierunku i semestrze),
3) potwierdzenie uiszczenia opłaty/czesnego.
3. W przypadku, gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu podlega tylko jeden
z nich.
4. Dofinansowanie nie przsługuje nauczycielowi w przypadku powtarzania semestru lub roku studiów oraz
korzystania z urlopu dziekańskiego z wyłączeniem udokumentowanych wypadków losowych.
5. Przerwanie przez nauczyciela toku określonej formy doskonalenia skutkuje zwrotem otrzymanej kwoty
dofinansowania.
§ 7. Maksymalna kwota dofinansowania opłaty pobieranej przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia
nauczycieli za jeden semestr nie może przekroczyć 750 zł.
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§ 8. 1. Z nauczycielem, któremu przyznano dofinansowanie opłat na studia podyplomowe i studia dające
wyższe kwalifikacje, dyrektor, zawiera umowę określającą szczegółowe prawa i obowiązki pracodawcy
i pracownika skierowanego na dokształcanie.
2. Uregulowanie zawarte w ust. 1 dotyczy również dyrektorów szkół, a umowa zawierana jest z Wójtem Gminy
Działdowo.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.
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Załącznik do Zarządzenia Nr 38/2018
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 30 stycznia 2018 r.
Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Gminy Działdowo na rok 2018

L
p.

Forma doskonalenia

S.P.
Klęczkowo

S.P.
Petrykozy

S.P.
Ruszkowo

S.P. Turza
Wielka

S.P.
Uzdowo

S.P.
Burkat

S.P.
Sławkowo

S.P. Księży
Dwór

Razem

1.

Organizacja i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli

2400

0

500

0

0

0

1500

1000

5400

2.

Organizacja i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych,
seminariów, konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia
zawodowego dla nauczycieli w tym nauczycieli zajmujących
stanowiska kierownicze

500

1000

1000

1000

1500

2000

1500

2500

11000

3.

Przygotowanie materiałów szkoleniowych

200

500

500

300

400

500

200

700

3300

4.

Czesne i opłaty za kształcenie w szkołach wyższych dla nauczycieli
skierowanych przez dyrektora, zgodnie z potrzebami szkoły

1500

750

1500

750

750

750

1500

3000

10500

5.

Opłaty za kursy kwalifikacyjne* i doskonalące, seminaria oraz inne
formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez
dyrektora, zgodnie z bieżącymi potrzebami szkoły

0

500

500

500

500

500

500

500

3500

6.

Koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli,
którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły
uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego,
a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje

400

600

1000

400

500

1000

1000

1500

6400

5000

3350

5000

2950

3650

4750

6200

9200

40100

Razem
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