ZARZĄDZENIE NR 18/20
BURMISTRZA DUKLI
z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie planu na dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej
kwoty dofinasowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2020
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. art. 70a
ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215), § 5 i §
6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania
doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków
kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653) oraz w porozumieniu z dyrektorami
szkół i przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Dukla, po wyrażeniu pozytywnej opini przez
zakładowe organizacje zwiazkowe, Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez
Gminę Dukla w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe
nauczycieli wyodrębnia się w uchwale budżetowej na 2020 r, i dokonuje ich podziału w następujący sposób:
1) 35% - na dofinansowanie opłat za dokształcanie i doskonalenie zawodowe, pobieranych przez szkoły wyższe,
placówki doskonalenia nauczycieli, instytuty naukowo-badawcze oraz inne podmioty, których zadania
statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne;
2) 65 % - na:
a) organizację form doskonalenia zawodowego, w szczególności szkoleń, wykładów, warsztatów, seminariów
i konferencji dla nauczycieli,
b) dofinansowanie opłat za kursy doskonalące oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli,
c) koszty przejazdów związanych z udziałem w formach dokształcania i doskonalenia, o których mowa wyżej,
w miarę posiadanych środków,
d) koszty związane z :podróżą służbową, materiałów szkoleniowych i informacyjnych nauczyciela biorącego
udział w formach doskonalenia zawodowego.
§ 2. Określa plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020 w placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Dukla, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia
§ 3. 1. W porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkola, ustala się w 2020 roku maksymalną kwotę
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie w kwocie 1500 zł na rok.
2. Dofinansowaniem obejmuje się opłaty za studia podyplomowe oraz kursy kwalifikacyjne, kursy doskonalące
i szkolenia w zakresie i specjalnościach zgodnych z potrzebami szkół i przedszkola, przewidziane w planie
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach np. braku potrzeby planowania przez szkołę lub przedszkole
środków na cele określone w § 1 ust.1 pkt 1,istnieje możliwość przesunięcia środków z tej części dofinansowania
na cele ujęte w § 1 ust.1 pkt 2.
4. Wysokość dofinansowania do opłat i kosztów pobieranych przez szkoły wyższe, w roku 2020 może wynieść
do 50% łącznych kosztów ponoszonych przez nauczyciela w danym roku.
5. Opłaty za kursy doskonalące i szkolenia związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki wynikające
z zaleceń zewnętrznych, w tym organu sprawującego nadzór pedagogiczny, pobierane przez podmioty o których
mowa w § 1ust. 1 pkt 2, mogą być dofinansowane w 100%.
§ 4. W porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dukla
ustala, iż dofinansowaniu podlegają następujące specjalności prowadzone przez uczelnie i placówki doskonalenia
nauczycieli:
1) chemia;
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2) biologia
3) geografia;
4) doradztwo zawodowe;
5) pedagog szkolny;
6) bibliotekoznawstwo i informacja naukowa;
7) edukacja dla bezpieczeństwa;
8) Cyberprzemoc – bezpieczeństwo dzieci w internecie;
9) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
10) tyflopedagogika i surdopedagogika:
11) logopedia;
12) Jak rozumieć programowanie (programowanie robotów Lego Mindstors EV3, programowanie w języku C++)
13) Mediacje w szkole ;
14) kwalifikowana pierwsza pomoc;
15) etyka;
16) zarządzanie placówką oświatową (kontrola zarządcza, ochrona danych osobowych, egzaminy);
17) programowanie SCRATCH, edukacja przez szach w szkole,
18) edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespół Aspergera,
19) ocenianie kształtujące,
20) Trener w Oświacie z elementami coachingu,
21) wychowanie do życia w rodzinie,
22) technika,
23) trening umiejętności społecznych
24) pedagogika terapeutyczno-lecznicza Dofinansowaniem obejmuje się opłaty poniesione w roku budżetowym
2020.
§ 5. Dyrektor szkoły, podejmując decyzję o dofinansowaniu doskonalenia zawodowego nauczycieli,
uwzględnia kwalifikacje nauczycieli, zgłaszane potrzeby oraz przydatność form doskonalenia zawodowego
nauczycieli dla szkoły.
§ 6. 1 Dyrektor szkoły w terminie do 31 października 2020 roku zobowiązany jest przedłożyć Burmistrzowi
Dukli wniosek do planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok następny zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Na każdy rok szkolny dyrektor szkoły lub placówki określa potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego
nauczycieli uwzględniając:
1) wyniki nadzoru pedagogicznego,
2) wyniki ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz wynikające z nich wnioski,
3) wyniki odpowiednio egzaminu ósmoklasisty,
4) zadania związane z realizacją podstawy programowej,
5) wymagania wobec szkół i placówek, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018r., poz. 996 ze zmianami),
6) wnioski nauczycieli o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego o których mowa w § 3 ust 1 pkt. 36,10.
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§ 7. 1. Nauczyciel ubiegający się o dofinansowanie, składa do dyrektora szkoły lub przedszkola wniosek wraz
z dowodem potwierdzającym poniesione koszty oraz potwierdzenie zaliczenia odpowiedniego semestru studiów,
dyplom ukończenia danej formy kształcenia lub zaświadczenie ukończenia danego etapu kształcenia wydane przez
szkołę wyższą lub placówkę doskonalenia nauczycieli.
2. Z wnioskiem 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,
3. Dofinansowanie do opłat pobieranych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczyciel,
nie przysługuje nauczycielowi w przypadku powtarzania semestru lub roku studiów albo okresu podnoszenia
kwalifikacji w placówce kształcenia nauczycieli oraz korzystania z urlopu dziekańskiego.
4. W przypadku, gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku dofinansowaniu podlega tylko jeden
z nich.
5. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3.
6. Zwrot kosztów (opłat) poniesionych na dokształcanie, doskonalenie nauczycieli stanowi załącznik nr 4.
§ 7. Dyrektor szkoły i przedszkola jest odpowiedzialny za prawidłowe gospodarowanie środkami
przeznaczonymi na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
§ 8. Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej w terminie 1 - 31 marca 2020 roku., składa Burmistrzowi Dukli
sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego
nauczycieli w poprzednim roku budżetowym według (Załącznik nr 5).
§ 9. 1. Wykonanie zarządzenia powierza dyrektorom placówek oświatowych w Gminie Dukla.
2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam dyrektorowi Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
w Dukli.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Burmistrz
Andrzej Bytnar
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Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020
Kwoty wnioskowane przez szkoły lub placówki
Lp.

1

Forma doskonalenia

Organizacja doradztwa metodycznego dla
nauczycieli
Organizacja i prowadzenie szkoleń,
warsztatów metodycznych i
przedmiotowych, seminariów, konferencji
szkoleniowych oraz innych form
doskonalenia zawodowego nauczycieli, w
tym nauczycieli zajmujących stanowiska
kierownicze
Opłaty pobierane za udział nauczycieli w
seminariach, konferencjach, wykładach,
warsztatach, szkoleniach, studiach
podyplomowych oraz innych formach
doskonalenia zawodowego nauczycieli
prowadzonych przez uczelnie – studia
podyplomowe

SP
Dukla

Przedsz
kole w
Dukli
-

-

-

SP Łęki
Dukiels
kie
-

LO
Dukla

SP
Równe

SP
SP
Tylawa Jasionka

Kwota dofinansowania
SP
Iwla

SP
Głojsce

-

-

-

-

Dział 801
SP
Rozdział
Wietrzno
80146
-

Dział 854
Rozdział
85446
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9 000

4 500

1 000

1 500

3 000

-

4 500

1 500

3 000

3 000

31 000

1 000

4

Opłaty za kursy kwalifikacyjne i
doskonalące, seminaria oraz inne formy
doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
skierowanych przez dyrektora szkoły lub
placówki

6 980

2 050

1 000

5 700

2 140

5 050

2 400

3 280

2 000

2 150

34 300

2 000

5

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

2 000

400

1550

1 000

800

2 000

350

1 000

350

500

8 400

250

2

3
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6

udział nauczycieli we wspomaganiu szkół
i placówek oraz sieci współpracy i
samokształcenia dla nauczycieli,

800

-

-

-

300

-

7

Przygotowanie materiałów szkoleniowych
i promocyjnych

1 500

400

-

600

1 000

500

1 000

500

-

770

1 000

-

1 500

1 000

-

1 000

1 000

22 780

8 850

3 550

10 570

9 240

8

9

udział nauczycieli w formach
wynikających z realizacji kierunków
polityki oświatowej państwa ustalonych
przez kuratora oświaty od 01.09.2019
- wychowanie do wartości,
- skuteczne działania profilaktyczno–
wychowawcze w szkole. Profilaktyka
integralna,
- kształcenie rozwijające samodzielność,
kreatywność uczniów,
- strategie i metody nauczania sprzyjające
uczeniu się uczniów
udział nauczycieli w formach
wynikających z realizacji kierunków
polityki oświatowej państwa ustalonych
przez ministra edukacji narodowej
– wdrażanie nowej podstawy
programowej kształcenia ogólnego,
- rozwijanie kompetencji
matematycznych, - rozwijanie
kreatywności przedsiębiorczości i
kompetencji cyfrowych uczniów
Razem
OGÓŁEM
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-

-

-

-

1 100

500

500

500

200

500

5 700

250

-

500

-

-

3 770

-

-

1 000

500

800

1 000

7 800

-

7 550

8 750

7280

6 350

7 150

92070

4000
96 070
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WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
z uwzględnieniem potrzeb szkoły o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia MEN (kryteria,
priorytety dla dyrektora określa) na rok …………………..
Lp
.

Forma doskonalenia

Kwota
dofinansowania

Uwagi

udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach,
warsztatach, szkoleniach, oraz innych formach doskonalenia
1
zawodowego nauczycieli prowadzonych przez placówki
doskonalenia nauczycieli
a) kurs kwalifikacyjny prowadzony przez PCDN
b) ………………………
2

Opłaty pobierane za udział nauczycieli w seminariach, konferencjach,
wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz
innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych
przez uczelnie*

a) studia podyplomowe prowadzone przez …….
b) ………………………
udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach,
warsztatach, szkoleniach, oraz innych formach doskonalenia
3 zawodowego nauczycieli prowadzonych inne podmioty, których
zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe
nauczycieli;
udział nauczycieli we wspomaganiu szkół i placówek oraz sieci
współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, prowadzone
4 przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie
psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
i biblioteki pedagogiczne.
5 Przygotowanie materiałów szkoleniowych i promocyjnych
Koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli,
którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora
6 szkoły lub przedszkola uczestniczą w różnych formach
doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub
podnoszą kwalifikacje

udział nauczycieli w formach wynikających z potrzeb
7 określonych przez kuratora oświaty
(od 1.09.2019)
udział nauczycieli w formach wynikających z realizacji
kierunków polityki oświatowej państwa ustalonych przez
8 ministra edukacji narodowej
a) warsztaty (np.. z doradztwa zawodowego) prowadzone przez….

b) ………………………
Razem
*kwoty dofinansowania dla poszczególnych nauczycieli nie może być wyższa niż maksymalna ustalona w
uchwale
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……………………………………
(imię i nazwisko)

……………………………………………
(jednostka organizacyjna)

……………………………………………
(stanowisko)

Do ………………………..
………………………………….
.

WNIOSEK
Proszę o skierowanie mnie na:
1) studia: licencjackie, magisterskie, podyplomowe*
Nazwa czelni:..............................................................................................................................
Kierunek:......................................................................................................................................
Rok studiów:.............................

Semestr:....................................

Opłata za semestr:..........................................
2) Kurs, seminarium, konferencje, wykład, warsztaty, szkolenie *
na temat : ……………....………………….…………………………..………..………………
organizowany przez …………………………………………….………………………….…...
( nazwa organizatora)

w …………………………….w terminie ……………………………..
(miejscowość)

Jednocześnie proszę o:
1) sfinansowanie kosztów uczestnictwa w wysokości ……………………………….……zł.
Opłata:
- obejmuje koszty wyżywienia, zakwaterowania i materiałów szkoleniowych *
- nie obejmuje kosztów wyżywienia, zakwaterowania i materiałów szkoleniowych *
2) sfinansowanie kosztów wyżywienia i zakwaterowania - zgodnie z rozporządzeniem z dnia 29
stycznia 2013 r. w sprawie należności

przysługujących pracownikowi zatrudnionemu

w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z
2013 r., poz. 167 ),*
3) sfinansowanie kosztów przejazdu, dojazdu, diet - zgodnie z rozporządzeniem z dnia 29 stycznia
2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 167
),*
4) sfinansowanie kosztów materiałów szkoleniowych.*
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Proszę również o zwolnienie mnie z pracy w dniach jak wyżej.
* niepotrzebne skreślić
…………………………….
(Data i podpis wnioskodawcy)

Kieruję Panią/Pana zgodnie z wnioskiem oraz wyrażam zgodę na sfinansowanie wskazanych
wydatków
……………………
(data)
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ZWROT KOSZTÓW (OPŁAT) DOFINANSOWANIE DOKSZTAŁCANIA
ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI
I. Po rozpatrzeniu wniosku Pani/Pana ………………………………………………..
Dyrektora /nauczyciela ………………………………………………………………
/Nazwa szkoła placówki/

przyznaję dofinansowanie w wysokości: …………… zł (słownie: …………………….
złotych) na:
1. studia: licencjackie, magisterskie, podyplomowe*
Nazwa czelni:....................................................................................................................
Kierunek:...........................................................................................................................
Rok studiów:.................................................Semestr:......................................................
Opłata za semestr:..........................................
2. kurs:
Nazwa kursu:...................................................................................................................
Organizator:......................................................................................................................
Opłata za uczestnictwo:.............................................................
3. inne formy dokształcania:
Nazwa formy:. ………………………………………………………………………..
Organizator: ……………………………………………………………………………
Opłata za uczestnictwo:. …………… zł
na podstawie przedłożonych dokumentów które stanowią załączniki dofinansowania
Załączniki:
 faktura …..
 delegacja ……
 inne ……………………………………………………………………………..
(wymienić jakie)
Wybrany kierunek jest zgodny/ niezgodny z potrzebami * jednostki
Nauczyciel otrzymał skierowanie/ nie otrzymał skierowania*:
II. Nie przyznano dofinansowania z powodu:................................................................
Dukla dnia......................

.................................
(podpis Burmistrza/ Dyrektora)
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X
1
2

801
80146

X
3

X
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4
5
6

X

Temat

Liczba osób

Forma doskonalenia: studia wyższe, studia podyplomowe,
kursy kwalifikacyjne, kursy, seminaria, konferencje,
warsztaty, szkolenia, szkolenia RP

Wysokość środków niewykorzystanych

Wyszczególnienie wydatków

Wysokość planu na …………... r. w PLN*

Rodział klasyfikacji budżetowej - 80146 lub 85446

Dział klasyfikacji budżetowej - 801 lub 854

Szkoła Podstawowa
w ……………………………………….

Rozliczenie przyznanych środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli za ………….. r.

7
8

1
1

X
X

Liczba pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole/placówce - ........... osób
* zgodne z RB28
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