Zarządzenie Nr 450/2018
Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia 5 marca 2018r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018r. za kształcenie
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Gminy
Kozienice oraz rodzajów studiów objętych dofinansowaniem, z uwzględnieniem doradztwa
metodycznego ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na rok 2018.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta
Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1189) w związku z § 6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 listopada 2015r. 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 2015 r. poz. 1973)
w związku z Uchwałą Budżetową Gminy Kozienice na rok 2018 Nr XXXVIII/351/2018 z dnia
28.01.2018r. zarządza się, co następuje:
§1-

Ustala się plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem
doradztwa metodycznego w kwocie 179.474 zł zaplanowane w budżecie Gminy Kozienice na
rok 2018 w działach:
1. Dział 801
Rozdział 80146

„Oświata i wychowanie"
„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"

2. Dział 854
Rozdział 85446

„Edukacyjna opieka wychowawcza"
„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"

przeznacza się na:
• organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli w kwocie 66.055 zł.
• organizację szkoleń, seminariów i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, zakup
materiałów szkoleniowych oraz dofinansowanie dokształcania i innych form
doskonalenia zawodowego nauczycieli, pokrycie kosztów przejazdów oraz
zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania
uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego w kwocie 113.419 zł.

Środki finansowe planowane na doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznacza się na
dofinansowanie:
1) studiów podyplomowych,
2) studiów magisterskich,
3) studiów licencjackich,
4) kursów kwalifikacyjnych,
6) kursów doskonalących,
7) szkoleń, seminariów i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli
zajmujących stanowiska kierownicze,

8) na koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie
skierowania uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego w specjalnościach
odpowiadających kwalifikacjom nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach
i placówkach oświatowo-wychowawczych z terenu Gminy Kozienice.
§2.
Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli za jeden semestr:
1) podyplomowe
od II sem. -600 zł.
2) magisterskie uzupełniające po licencjackich
od II sem. -600 zł.
3) magisterskie 5 letnie
od IV sem. -600 zł.
4) wyższe zawodowe (licencjackie)
od II sem. -600 zł.
5) kursy doskonalące trwające
min. 250 godz. -400 zł.
§3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.
§4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej
wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Kozienicach.
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Załącznik
do Zarządzenia Nr 450/2018
Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia 05.03.2018r.

PLAN
Dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 roku.

Rozporządzenie MEN z dnia 10.11.2015r.

Kwota
dofinansowania
SZKOŁY

Kwota
dofinansowania
OPPOJ

Kwota
dofinansowania
PRZEDSZKOLI

§2 ust.l pkt 1 - organizację i prowadzenie doradztwa
metodycznego dla nauczycieli.

66.055

-

-

§2 ust.l pkt 2 - organizację i prowadzenie:
a) wspomaganie szkół i placówek
b) sieci współpracy i samokształcenia dla
nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących
stanowiska kierownicze.

10.000

-

-

§2 ust 1 pkt 3 - organizację i prowadzenie szkoleń,
warsztatów metodycznych i przedmiotowych,
seminariów, konferencji szkoleniowych oraz innych
form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli,
w tym nauczycieli zajmujących stanowiska
kierownicze.

32.000

600

-

2.000

-

900

§2 ust 2 pkt 1 - opłaty za kształcenie pobierane przez
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

10.000

-

-

§2 ust.2 pkt 2 - opłaty za kursy kwalifikacyjne i
doskonalące, seminaria oraz inne formy
doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki.

15.419

600

1.200

§2 ust 2pkt 3 - koszty przejazdów oraz
zakwaterowane i wyżywienie nauczycieli, którzy na
podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora
szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach
doskonalenia zawodowego, a w szczególności
uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

44.000

551

21.805

OGÓŁEM

179.474

1.751

23.905

§2 ust 1 pkt 4 - przygotowanie materiałów
szkoleniowych i informacyjnych.
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