ZARZĄDZENIE Nr Or.I0050.21.2016 2016
BURMISTRZA GOGOLINA
z dnia 15 lutego 2016 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe
nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
szkół i placówek oświatowych
prowadzonych przez Gminę Gogolin na 2016 r.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) w związku z art. 70a.ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982
r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191z późn. zm.) § 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 województw, form
doskonalenia zawodowego dofinansowanych 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 z
późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Na doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Gogolin, przeznacza się środki w roku budżetowym 2016,
w wysokości do 1% lecz nie mniej niż 0,5 % z planowanych środków przeznaczonych
na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
§ 2. 1. Ze środków wymienionych w § 1, wyodrębnia się środki z przeznaczeniem na wspólną
organizację doradztwa metodycznego w województwie opolskim.
2. Środki, o których mowa w ust. 1, zostaną przekazane samorządowi województwa
opolskiego w formie dotacji.
§ 3. Pozostałe środki, zgodnie z przyznanym planem finansowym, przekazuje się do szkół
i placówek oświatowych, prowadzonych przez Gminę Gogolin, z przeznaczeniem
na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w:
1) Zespole Szkół w Gogolinie;
2) Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Gogolinie;
3) Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Gogolinie;
4) Publicznej Szkole Podstawowej w Kamieniu Śląskim;
5) Publicznej Szkole Podstawowej w Malni;
6) Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Gogolinie;
7) Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Gogolinie.
§ 4. 1.Ze środków na doskonalenie zawodowe dofinansowuje się:
1) studia;
2) kursy kwalifikacyjne;
3) inne formy doskonalenia zawodowego: seminaria, szkolenia, warsztaty metodyczne
i przedmiotowe, konferencje szkoleniowe, wspomaganie szkół, kursy doskonalące
organizację i prowadzenie wspomagania rozwoju szkoły; kursy sprzyjające podnoszące
jakość pracy szkoły w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;
4) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych;

5) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli uczestniczących
w różnych formach doskonalenia zawodowego, w szczególności uzupełniających
lub podnoszących kwalifikacje.
2. Ustala się następujące specjalności, na które przyznawane jest dofinansowanie do form
doskonalenia zawartych w § 4 ust. 1 pkt. 1, 2:
1) zarządzanie oświatą;
2) języki angielski w tym w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego;
3) edukacja wczesnoszkolna;
4) język hiszpański;
5) nadzór pedagogiczny;
6) terapia pedagogiczna, logopedia, oligofrenopedagogika, surdopedagogika, tyflopedagogika,
socjoterapia i inne specjalności niezbędne w udzielaniu pomocy psychologiczno pedagogicznej;
7) inne specjalności wynikające ze specyfiki i potrzeb danego typu szkoły lub placówki.
§ 5. 1. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości do 90% opłaty za semestr w danym
roku akademickim dla specjalności określonych w § 4 ust. 2 pkt 6, natomiast do 70%
dla specjalności, określonych w § 4 ust. 2, pkt. 2, dla pozostałych specjalności
wymienionych w § 4 ust. 2, ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat
za kształcenie, pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
w wysokości do 50% opłaty za semestr, przy czym maksymalna kwota dofinansowania
za semestr nie może przekroczyć 1.500,00 zł.
2. Dofinansowanie przyznawane jest zgodnie z potrzebami placówki i w ramach posiadanych
środków.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji
oraz dyrektorom szkół i placówek Gminy Gogolin.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

