ZARZĄDZENIE NR 367/17
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA
z dnia 15 lutego 2017 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 rok
Na

podstawie

art. 30 ust. 1 ustawy

z dnia

8 marca

1990 r.

o samorządzie

gminnym

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.) oraz § 6 ust. 3 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.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli dla Gminy
Miejskiej Kościan na 2017 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkołę
wyższą lub zakład kształcenia nauczycieli w 2017 r. w wysokości do 70% tej opłaty, nie więcej niż
1.100,- zł w semestrze.
§ 3. Ustala się następujące specjalności kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane:
arteterapia, bezpieczeństwo i higiena pracy, bibliotekoznawstwo, biologia, chemia, doradztwo
zawodowe i personalne, edukacja dla bezpieczeństwa, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna,
etyka, filozofia z etyką, fizyka, formy taneczno-gimnastyczne i fitness, geografia, gimnastyka
korekcyjno-kompensacyjna, historia, historia i społeczeństwo w szkole ponadgimnazjalnej,
informatyka, język polski, język obcy, lider oświaty, logopedia, matematyka, muzyka z elementami
terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogika, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, plastyka,
przedsiębiorczość,
surdopedagogika,

przyroda
technika

w szkole

ponadgimnazjalnej,

z wychowaniem

komunikacyjnym,

psychoterapia,
terapia

socjoterapia,

i edukacja

dzieci

z autyzmem, terapia pedagogiczna, tyflopedagogika, wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, wiedza
o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie.
§ 4. Ustala się następującą wysokość dofinansowania kosztów z tytułu doskonalenia
zawodowego nauczycieli:
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1) opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące w wysokości do 50% opłaty,
2) opłaty za udział w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w § 5 pkt
5 - w wypadku skierowania nauczyciela przez dyrektora szkoły lub przedszkola – do 100%
opłaty,
3) opłaty związane z wynagrodzeniem nauczycieli i specjalistów prowadzących daną formę
szkolenia dla nauczycieli, organizacją i prowadzeniem doradztwa metodycznego oraz
przygotowaniem materiałów szkoleniowych i informacyjnych - 100% poniesionych kosztów,
4) opłaty związane z kosztami przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli i specjalistów
organizujących i prowadzących daną formę szkolenia dla nauczycieli - 100% poniesionych
kosztów,
5) opłaty związane z kosztami przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy
uczestniczą w doskonaleniu zawodowym na podstawie skierowania dyrektora szkoły:
a) w formach, o którym mowa w § 5 pkt 1 do 4 - do 50% poniesionych kosztów,
b) w przypadku, o którym mowa w § 4 pkt 2 - do 100% poniesionych kosztów.
§ 5. Ustala się formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, na które można przyznawać
dofinansowanie:
1) studia pierwszego stopnia (studia licencjackie, inżynierskie lub studia wyższe zawodowe),
2) studia magisterskie (studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie),
3) studia podyplomowe,
4) kursy kwalifikacyjne i doskonalące,
5) seminaria, warsztaty, konferencje, spotkania metodyczne i inne krótkie formy doskonalenia.
§ 6. 1. O dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia zawodowego mogą ubiegać się
nauczyciele, którzy:
1) posiadają co najmniej stopień nauczyciela kontraktowego,
2) podnoszą swoje kwalifikacje zgodnie z potrzebami szkoły lub przedszkola,
3) muszą uzupełnić kwalifikacje, które są im niezbędne na zajmowanym stanowisku, lub uzyskują
kwalifikacje do nauczania dodatkowego przedmiotu lub prowadzenia dodatkowych zajęć.
2. Dofinansowania nie można przyznać nauczycielowi powtarzającemu semestr lub rok.
3. Przyznane dofinansowanie podlega zwrotowi w przypadku przerwania, z winy pracownika,
studiów lub kursu przed ich ukończeniem.
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§ 7. Nauczyciele ubiegający się o dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia
zawodowego składają wnioski (wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia)
do dyrektora szkoły lub przedszkola w ustalonych przez nich terminach.
§ 8. Dyrektorzy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan, do dnia
30 listopada danego roku, składają do organu prowadzącego wnioski o dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku budżetowym na wzorze stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i przedszkoli prowadzonych przez
Gminę Miejską Kościan.
§ 10. Koordynację realizacji zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury
i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego Kościana.
§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta Kościana
(-) Michał Jurga
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