Zarządzenie Nr 94/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń
z dnia 22 sierpnia 2016 r.
w sprawie ustalania planu oraz sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach i szkołach Gminy Krzywiń na rok
2016
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.) oraz § 6 ust. 2 i § 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 ze zm.) zarządzam,
co następuje:
§ 1. Ustala się plan dofinansowania form dokształcania i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
Gminy Krzywiń na 2016 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli stanowią 0,5 %
planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
§ 3. Z wyodrębnionych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli środków:
1. 20% pozostaje do dyspozycji Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń,
2. 80% pozostaje do dyspozycji dyrektorów szkół i placówek.
§ 4. Środki pozostające do dyspozycji Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń przeznacza się na:
1. organizację doradztwa metodycznego nauczycieli, w tym koszty obniżenia wymiaru godzin
zajęć, dodatkowych umów o pracę, dodatków funkcyjnych oraz podróży służbowych
doradców metodycznych,
2. organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym
nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
3. przygotowanie i zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
4. organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia
zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych na terenie Miasta i Gminy Krzywiń,
5. Szczegółowego podziału środków finansowych na cele wymienione w ust. 1–4 dokonuje
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń.
§ 5. Ustala się coroczną maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez
szkołę wyższą lub zakład kształcenia nauczycieli w 2016 roku w wysokości do 80% tej opłaty, nie
więcej niż 1.000,- zł w semestrze.
§ 6. Ustala się specjalności, na które dofinansowanie jest przyznane: - edukacja dla bezpieczeństwa,
etyka, logopedia, technika z informatyką, oligofrenopedagogika, socjoterapia, doradztwo zawodowe
i personalne, surdopedagogika, biologia, terapia pedagogiczna, pedagogika opiekuńczowychowawcza ze specjalnością pomoc psychologiczno-pedagogiczna, terapia wychowawcza,
przyroda, organizacja i zarządzanie oświatą – menadżer oświaty, historia, wiedza o społeczeństwie,
muzyka, plastyka, wiedza o kulturze, język angielski, wychowanie przedszkolne i edukacja
wczesnoszkolna, podstawy przedsiębiorczości.
§ 7. Ustala się następującą wysokość dofinansowania kosztów z tytułu doskonalenia zawodowego
nauczycieli:

1. opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące w wysokości - do 60% opłaty,
2. opłaty za udział w seminariach, warsztatach, konferencjach, spotkaniach metodycznych
i innych krótkich formach doskonalenia, w wypadku skierowania nauczyciela przez dyrektora
szkoły lub placówki - do100% opłaty,
3. opłaty związane z wynagradzaniem nauczycieli i specjalistów prowadzących daną formę
szkolenia, organizacją i prowadzeniem doradztwa metodycznego oraz przygotowaniem
materiałów szkoleniowych i informacyjnych - 100% poniesionych kosztów,
4. opłaty związane z kosztami przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli
i specjalistów organizujących o prowadzących daną formę szkolenia dla nauczycieli - 100%
poniesionych kosztów,
5. opłaty związane z kosztami przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli związane
z doskonaleniem zawodowym, o którym mowa w § 8 pkt od 1 do 5 - do 50% poniesionych
kosztów, a w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 2 - do 100% poniesionych kosztów.
§8. Ustala się formy kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, na które można
przyznawać dofinansowanie:
1. studia pierwszego stopnia,
2. studia magisterskie,
3. studia podyplomowe,
4. kursy kwalifikacyjne i doskonalące,
5. nauka w zakładach kształcenia nauczycieli
6. seminaria, warsztaty, konferencje, spotkania metodyczne i inne krótkie formy doskonalenia.
§9. 1. O dofinansowanie indywidualnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego mogą
ubiegać się nauczyciele którzy spełniają wszystkie poniższe warunki:
1) posiadają co najmniej stopień nauczyciela kontraktowego,
2) podnoszą swoje kwalifikacje zgodnie z potrzebami szkoły lub placówki,
3) muszą uzupełnić kwalifikacje, które są im niezbędne na zajmowanym stanowisku, lub
uzyskują kwalifikacje do nauczania dodatkowego przedmiotu lub prowadzenia dodatkowych
zajęć.
2. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania, o którym mowa w § 8, ma nauczyciel, który jeszcze
nie korzystał ze środków na dofinansowanie.
3. Dofinansowania nie można przyznać nauczycielowi powtarzającemu semestr lub rok.
4. Przyznane dofinansowanie podlega zwrotowi w przypadku:
- przerwania, z winy pracownika, studiów lub kursu przed ich ukończeniem;
- rozwiązania umowy o pracę przez nauczyciela w ciągu 3 lat od chwili ukończenia studiów lub kursu.
§10. Nauczyciele ubiegający się o dofinansowanie indywidualnych form dokształcania
i doskonalenia zawodowego składają wnioski do dyrektora szkoły lub placówki w ustalonych przez
nich terminach - wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 11. 1. Dyrektorzy szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Krzywiń, do dnia 30 listopada
danego roku, składają do organu prowadzącego wnioski o dofinansowanie doskonalenia
zawodowego nauczycieli w następnym roku budżetowym – wzór wniosku stanowi załącznik nr 2
do niniejszego zarządzenia.
§ 12. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom szkół i placówek prowadzonych
przez Gminę Krzywiń.
§13. Koordynację realizacji zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Krzywiń
oraz Dyrektorom szkół i placówek.
§14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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