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Z AR.Z ĄDZENIE Nr 0050. 1 8 3.2017

Burmistrza Ujazdu

z dniaT4 styczniaZ)I7 r.

w sprawie ustalenia na rok 2017 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ujazd, maksymalnej kwoĘ
dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może byĆ

przyznane

Na podstawie § 6 ust. 3 i § 7 tozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej iSportu

z dnia29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia

nauczycieli pomiędzy budzety poszczegóInych wojewódów, form doskonalenia Żawodowego

dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budzetach organów ptowadzących szkoły,

wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych

kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz.430 zpóźn. zml)

zarządza się, co następuje:

§1

1. Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolu, dla

ktorych organem prowadzącym jest gmina IJjazd, z uwzględnienięm doradztwa

metodycznęgo, przęznacza się w roku budzetowym}}l7 - kwotę 30.227,00 zł.

2. Srodki, o których mowa w ust. I przeznacza się na:

1) organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli,
2) organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym

nauczycieli zaj muj ących stanowiska kierownicze,
3) dofinansowanie opłat za kształcenie w szkołach wyższych i zakładach kształcenia

nauczycieli,
organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia
zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjny ch szkółlptzedszkoli,
opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oruz inne formy doskonalenia
zawodowego dla nauczycieli skierowanychprzez dyrektora szkoły lub przedszkola,
szkolenie rad pedago gicznych,
koszty przejazdów orazzakwŃerowania i wyzywienianalczycieli, którzy uczestniczą
w róznych formach doskonalenia na podstawie skierowania udzielonego ptzęz dyrektora
szkoły lub przedszkola, a w szczegóIności uzupełniająlub podnoszą kwalifikacje,
szkolenie nauczyciel ł zajmujących stanowiska kierowni cze w szkołach i przedszkolach,
przygotow aniel zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

§2

I. Ze środkow przęznagzonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
wyodrębnia się kwotę:

4)

5)

6)
7)

8)
9)



2.

1) 10.000,00 ń na realizację umowy w sprawie wspólnego organizowania doradńwa
metodycznego zWojewódźwem Opolskim, ,

2. Środki, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 zostaną ptzekazane
opolskiego, w formie dotacji.

województwa

1.

§3

Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za ksztńcenie pobierane przez szkoły
wyższe i zahJady kształcenia nauczycieli, na rok 2017, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3

w wysokości do 80% obowiązującej opłaty semestralnej, jednak nie więcej niż 1.500,00 zł za
jeden semestr.

Szkolenia, seminaria i konferęncje szkoleniowe dla rad pedagogicznych, przygotowanie
materiałów szkoleniowych i informacyjnych mogą być finansowane w całości ze środków
finansowych naliczonych w ramach odpisu.

§4

Ustala się następuj ący rozdział środków przęznaczonych na dofinansowanie doskonalenia
zawodowego nauczycieli, w kwocie 30 227,00 zł:

I) Zespoł Gimnazjalno-Szkolny wUjeździe - 15.000,00 zł
2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaryszowie - 4.900,00 zł
3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszowej - 4,5ż7,00 zł
4) Publiczne Przedszkole w lJjeździe - 5.800,00 zł

§5

1. Srodki na dofinansor.ł,anie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w § 4,

przeznacza się, w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkola na:

1) preferowane specjalności:
a) religia/teologia/etyka,
b) surdopedagogika,
c) socjoterapia.

2) organizację innych form doskonalenia nauczycieli, z uwzględnieniem następujących
priorytetów zzalłęsu:

a) podnoszenia efektywności nauczania w szkołach, w szczegóIności matematyki,
językow obcych (m.in. szkolenia dla egzaminatorów),

b) podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie języków obcych,
c) doskonalenie umiejętności informatycznych oraz pTacy z dziennikiem

elektronicznym;
d) pracy zuczniemzdolnym i terapii uczniaze specyficznyml trudnościami,
e) pracy zuczniem z niepełnosprawnościami,

0 placy opiekuńczo-wychowawczej,
g) ochrony danych osobowych,
h) rozwiązywania konfliktów i skutecznego porozumiewania się, integracji

grupy, nabywania kompetencji mediacyjnych,
i) ewaluacji i zarządzania, w tym zarządzanie 8rup4,
j) zajęć rfmiczno-umuzykalniających.

3) inne, niewymienione w szkolnych planach doskonalenia, a wynikające z potrzeb

szkół i przedszkol a oraz priorytetów lokalnej polityki edukacyj nej.



2.

1.

§6

Dof]nansowanie fornr doskonalenia zawodowego nauczycieli przysługuje nauczycielom
pełnozatrudnionym i niepełnozatrudnionym, jezeli szkołalprzedszkole, w ktorej starają się
o dofinansowanie jest ich głównym miejscem pracy, a wymiar zatrudnienia wynosi co
najmniej Y, etatu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po akceptacji olganu
prowadzącego, dyrektor może wydaó zgodę na dofinansowanie nauczycielom zatrudnionym
w wymiarze mniejszymniżYz etatu.

Wnioski o dof,rnansowanie opłat za kształcenie w szkołach wyższych i zakładach kształcenia
nauczycieli:
a) nauczyciele składają w szkołach i przedszkolu, w których są zatrudnieni, według wzoru

określonego w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
b) dyrektorzy składają w Gminnym Zarządzie Oświaty w Ujeździe, według wzoru

określonego w załączniku rrr 2 do niniejszęgo zarządzenia.

Decyzję o przyznaniu dofinansowania dla nauczyciela podejmuje dyrektor szkoły lub
przedszkola, a dla dyrektora Burmistrz Ujazdu.

Podział środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz wysokości
kwoty nie podlegaj ą roszczeniom ze strony nauczycieli (dyrektorow).

§7

Dofinansowanie do czesnego w przypadku studiów trwających dwa i więcej semestrów
przyznawane jest dwa razy w roku, najpóźniej miesiąc po upływie semestru, którego dotyczył
lł,niosek o dofi nansow-anie.

Pokrycie kosztów lub ich zrvrot z tylułu udziału w szkoleniach, konferencjach, sęminariach
moze nastapić przed lub tuz po uczestniczeniu w danej formie doskonalenia zawodowego.

Studiujący nauczl,ciel (dyrektor) w przypadku, kiedy kontynuuje naukę jednocześnie na
dwóch kierunkach, moze ubiegać sie o jedno dofinansowanie w semestrze.

1.

§8

1. Podstawą wypłaty dofinansowania jest rachunek, faktura, dowód opłaty poniesionej
z t5Ąułu podj ęcia do skonalenia zawodowe go.

Po zakończęniu danego etapu kształcenia nauczyciel (dyrektor) przedl<ł,ada do wglądu
oryginał dokumentu, na podstawie którego można jednoznaczńe stwierdzić jego ukończenie
oraz kopię dowodu opłaty poniesionej ztego tytułu.
Przerwanie ptzez nauczyciela (dyrektora) toku określonej formy doksźałcania lub
do skonalęnia powoduj ę konieczno śó zwrotu kwoty dofinansowania.

§9

Do dnia 3 1 marca 20 1 8 r. dyrektorzy szkół i przedszkol a, prowadzonych przęz gminę lJjazd,
sporządzalą sprawozdanie z vłykorzystania środków finansowych w roku 2017 na
doskonalęnie zawodowe nauczycieli zgodnie z zńącznikiem nr 3 do niniejszęgo zarządzenia.

Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 ńożone przęz dyrektora szkoły lub przedszkola ze
sposobu wykorzystania środków na doskonalęnie i doksźałcanie zawodowe nauczycieli moze
zostać zakwestionowane przez organ prowadzący.

3.

4.

2.

a

aJ.

1.

2,



Ustaleń, o których
i przedszkola oraz
w Gminie Ujazd.

§10

mowa w § 3, 4, 5 dokonano w porozumieniu z'dyrektorami szkół
po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli

§11

Zobowiązuie się dyrektorów szkół i przedszkola do zapoznania nauczycieli z treścią niniejszej

uchwały.
§12

Wykonanie zaruądzenia powierza się dyrektorom szkół i przedszkola,

§13

Zarządzente wchodzi w zycie z dniem podjęcia zmocąobowiązującą od 1 stycznia 2017 t.
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