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WOJTA GMlNY BARANÓW

z dnia 30 stycznia 201,9 r,

w sprawie ustalenia na 2019 roku planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
szkół prowadzonych przez Gminę Baranów, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i formy
kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznawane.

Na podstawie art, 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z dnia 9 maja
2Ot8 r, Dz.U. z żO18 r. poz.994), art. 70a ust. ]" i ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z201,8r.poz.967), § 6 ust.3 i§ Z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i

Sportu z dnia 29 marca 2OO2 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 itrybu przyznawania tych środków (Dz. U. z2OO2 r. Nr 46, poz.43O oraz2o1_5 r. poz.1973),
oraz W porozumieniu z dyrektorami szkół prowadzonych przez Gminę Baranów, po zasięgnięciu opinii
związków zawod owyc h zrzeszających na uczyc ieli zarządzam, co n a stę p uje :

zarządza się, co następuje:

§r
Ustalam na 2019 rok plan dofinansowania określonych rodzajowo form doskonalenia zawodowego
nauczycieli obejmujących równiez nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, w tym dyrektora
szkoły i wicedyrektorów w zakresie odrębnie ustalonym tym planem.

W planie budzetu Gminy Baranów na rok 2019

zawodowe nauczycieli w wysokości 0,8 %

na wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w

Gmina Baranów.

§z

wyodrębnia się środki finansowe na doskonalenie
planowanych rocznych środków przeznaczonych

szkołach, dla których organem prowadzącym jest

§3

Ustalam następujące formy kształcenia, na które może być przyznane dofinansowanie ze środl<ów,

októrychmowaw§2:

1) Studia wyższe, studia podyplomowe,

2) Kursy kwalifikacyjne,

3) Kursy doskonalące, seminaria, konferencje szkoleniowe,
4) Szkolenia rad pedagogicznych w szkołach

5) Zespoły samokształceniowe nauczycieli

§ł
1. Usta la m:

1) maksymalną kwotę dofinansowania kształcenia i doskonalenia nauczycieli w 2019 roku

formach ispecjalnościach, o których mowa w § 3 pkt 1w wysokości300 zł,

2) maksymalną kwotę dofinansowania kształcenia i doskonalenia nauczycieli w 2019 roku

formachispecjalnościach,októrychmowaw§3pkt2i3wwysokości 2OOzł.(razwroku)



3) dofinansowanie do szkoleń wskazanych w § 3 pkt 4 wynosi 1,0O % kosztów szkolenia, które

przyznaje dyrektor szkoły

2. Ustalam w ramach dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa

§3 ust. 3 mogą być pokryte koszty przejazdów.

3. Dofinansowanie obejmuje opłaty poniesione w roku budżetowym 2019.

4. W 2019 roku za priorytetowe uznaje się studia wyższe, podyplomowe na kierunkach

i w specjalnościach związanych z:

1) uzyskaniem kwalifikacji do nauczania drugiego nizej wymienionego przedmiotu oraz dydaktyki

i metodyki nauczania poniższych przedmiotów:

a) języka obcego,

b) przedmiotów przyrodniczych (fizyki),

2) uzyskaniem kwalifikacji (doskonaleniem) w zakresie:

a) pedagogiki terapeutycznej, rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej, opiekuńczo

wychowawczej,

b) edukacji, rehabilitacji, rewalidacji oraz terapii osób z autyzmem izespołem Aspergera

oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną,

c) diagnozy (pomocy) terapii pedagogicznej (psychologicznej) zajęciowej, w tym

arteterapii, muzykoterapii, socjoterapii, psychoterapii, fizjoterapii, rewalidacji, integracji

sensorycznej, psychologii,

d) edukacji zdrowotnej i profilaktyki,

e) edukacji czytelniczej i medialnej,

f) gimnastyki korekcyjnej, kompensacyjnej i rehabilitacyjnej,

g) wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami

ed u kacyjnymi,

h) diagnozy, wspomagania i rozwijania uzdolnień, praca z uczniem zdolnym,

i) edukacji plastycznejlmuzycznej i innej związanej z realizacją zajęć dodatkowych

w przedszkolu, umuzykalnienie, artystycznych form edukacji ruchowej, organizacji zajęĆ

artystycznych, instrumentalistyki, pedagogiki instrumentalnej, chór mistrzostwa,

j) innowacji pedagogicznych, nowych technologii w warsztacie nauczyciela, kształcenia

zdalnego w edukacji, multimediów,

k) mediacji rówieśniczej, szkolnej i oświatowej, coachingu, mentoringu,

l) bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

§s

1. W przypadku przewidywanego niewykorzystania środków na dofinansowanie opłat, o których

mowa w § 3 pkt 2, dyrektor szkoły moze je przeznaczyc na dofinansowanie wspomagania

szl<oły lub dofinansowanie opłat za kursy kwalifikacyjne i inne formy doskonalenia

zawodowego nauczycieli dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły,

2. W przypadku przewidywanego niewykorzystania środków na dofinansowania opłat za kursy

kwalifikacyjne i inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, dyrektor szkoły może

je przeznaczyć na dofinansowanie wspomagania szkoły lub na dofinansowanie opłat, o których

mowaw§3pkt3.
3. W przypadku przewidywanego niewykorzystania środków na dofinansowanie opłat za formy

doskonalenia zawodowego dyrektora szkoły mozna je przeznaczyć na dofinansowanie opłat za

formy doskonalenia zawodowego nauczycieli wynikające z potrzeb szkoły.



4. W przypadl<u przewidywanego niewykorzystania środków na dofinansowanie opłat za formy

doskonalenia zawodowego nauczycieli, mozna je przeznaczyć na dofinansowanie opłat za

formy doskonalenia zawodowego dyrektora szkoły.

5. W przypadku niewykorzystania przez nauczyciela środków na dofinansowanie opłat, o których

mowa w § 3 pkt 3, dyrektor szkoły może je przeznaczyć na dofinansowanie opłat za kształcenie

innego nauczyciela.

§o
1,. Nauczyciele ubiegający się o dofinansowanie opłat określonych w § 3 pkt 1 składają

do dyrektora szkoły wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Dyrektor szkoły ubiegający się o dofinansowanie opłat, o których mowa w § 3 składa do WÓjta

Gminy wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Nauczyciele ubiegający się o dofinansowanie opłat za kursy kwalifikacyjne i inne formy

doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły, składają

do dyrektora szkoły wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

4. Dofinansowanie obejmuje opłaty poniesione w roku budżetowym 2019.

§7

Do wniosków, o których mowa w § 6, nalezy dołączyć oryginały lub poŚwiadczoną za zgodnoŚĆ

z oryginałem kopię dol<umentów, na podstawie którego można jednoznacznie stwierdziĆ podjęcie,

kontynuację lub ukończenie danej formy kształcenia lub doskonalenia zawodowego w 2019r.

§8

przyznane dofinansowanie do kosztów kształcenia i doskonalenia nauczycieli w formach

ispecjalnościach wymienionych w § 2 i§ 3 pkt 1podlega zwrotowiw przypadku:

1) przerwania studiów przed ich ukończeniem

2) rozwiązania umowy o pracę na prośbę lub z winy nauczyciela w ciągu trzech lat od dnia

ukończenia dofina nsowa nego doskonalenia.

§9
1,. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Baranowie.

2. Nadzór nad realizac jązarządzenia powierzam zastępcy Wójta.

§10

Traci moc zarządzenie nr yll/341,12017 Wójta Gminy Baranów z dnia 7 grudnia 2O11r. w sprawie

ustalenia na rok 2O18 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół

prowadzonych przez Gminę Baranów, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie

pobierane przez szkoły wyższe izakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalnoŚci iformy kształcenia,

na które dofinansowanie może być przyznawane oraz zarządzenie nr Y11,5412007 WÓjta GminY

Baranów z dnia 6 grudnia 2OO7 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku dla nauczycieli ubiegających się o

dofinansowanie do l<ształcenia,

§rr

WóJT

ł;;*;ffi*,

Zarządzenie wchodziw zycie z dniem wydania.
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