ZARZĄDZENIE NR 9.2020
BURMISTRZA DREZDENKA
z dnia 27 stycznia 2020 r.
w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina drezdenko, w roku 2020
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 506 ze zm.), w związku z § 5 i 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia
2019 r. 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),
po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych oraz w porozumieniu z dyrektorami szkół
i przedszkoli,
zarządzam co następuje:
§ 1. 1. Wyodrębnione w budżecie Gminy Drezdenko na rok 2020 środki na dofinansowanie doskonalenia
zawodowego nauczycieli przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z organizacją i prowadzeniem
doskonalenia zawodowego, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz
trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe, z zastrzeżeniem § 3.
2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje nauczycielom za zgodą dyrektora lub z inicjatywy
dyrektora na daną formę doskonalenia zawodowego, na podstawie wniosku nauczyciela .
§ 2. Na rok 2020 ustala się następujące formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest
przyznawane:
1) formy:
a) studia pierwszego stopnia,
b) studia drugiego stopnia,
c) jednolite studia magisterskie,
d) studia podyplomowe nadające kwalifikacje,
e) kursy kwalifikacyjne;
2) specjalności:
a) edukacja dla bezpieczeństwa,
b) edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej,
c) diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna,
d) logopedia,
e) wiedza o społeczeństwie,
f) geografia,
g) wychowanie do życia w rodzinie
h) pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapia pedagogiczną dziecka,
i) oligofrenopedagogika
j) język angielski,
k) pedagogika,
l) innych, wynikających z nieprzewidzianych, pojawiających się w trakcie roku potrzeb szkoły lub
przedszkola, po uzgodnieniu z burmistrzem.
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§ 3. W roku 2020 ustala się maksymalną kwotę dofinansowania do wysokości 90% opłat pobieranych przez
placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują
doskonalenie zawodowe nauczycieli, w wysokości ale nie więcej niż 2.400,00 - zł za semestr nauki dla jednego
nauczyciela
§ 4. 1. Dofinansowanie kształcenia, o którym mowa w § 2, jest przyznawane na podstawie umowy, na
nie więcej niż jedną formę kształcenia w danym semestrze.
2. Dofinansowanie przysługuje nauczycielom zatrudnionym na co najmniej pół etatu.
3. Warunkiem wypłacenia dofinansowania jest przedstawienie dokumentów potwierdzających zaliczenie
semestru lub ukończenie nauki oraz przedłożenie dowodu wpłaty całości lub części opłaty
za kształcenie.
4. Dofinansowanie podlega zwrotowi w przypadku:
1) przerwania studiów lub kursu,
2) rozwiązania umowy o pracę na prośbę lub z winy nauczyciela w ciągu 3 lat od chwili ukończenia
dofinansowanej formy kształcenia.
5. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może zostać zwolniony z obowiązku zwrotu dofinansowania,
o którym mowa w ust. 4.
§ 5. 1. Decyzje dotyczące dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli danej szkoły lub
przedszkola podejmuje dyrektor, biorąc pod uwagę w szczególności potrzeby placówki oraz zgłaszane przez
nauczycieli wnioski w zakresie uzupełnienia i podnoszenia kwalifikacji.
2. Wnioski dyrektora szkoły lub przedszkola o dofinansowanie kształcenia, o którym mowa w § 2, są
składane i rozpatrywane przez burmistrza.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art.70 a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących
szkoły i przedszkola wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego
nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego – wysokości 0,8% planowanych rocznych
środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli co stanowi kwotę 95.420,00 zł.
Podziału wyżej wymienionych środków dokonuje się w porozumieniu z dyrektorami
przedszkola i szkół oraz obligatoryjnie po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji
związkowych zgodnie z art.70 a ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
Umowa o dofinansowanie kosztów kształcenia, o których mowa w § 4 ust.1 niniejszego
zarządzenia, zawierana jest pomiędzy dyrektorem przedszkola lub szkoły a nauczycielem,
w której nauczyciel zobowiązuje się do pozostania w stosunku pracy przez okres 2 lat
od ukończenia studiów.
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