ZARZĄDZENIE Nr 0050/6/2020
Burmistrza Jasienia
z dnia 23.01.2020r.
w sprawie ustalenia planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz ustalenia
specjalności i form kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla
których Gmina Jasień jest organem prowadzącym
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.), art. 70a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz § 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. 2019 poz.1653) po zasięgnięciu opinii
zakładowych organizacji związkowych zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Środki przeznaczone na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i
przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasień na 2020 rok wynoszą 37283,00
zł, (słownie złotych: trzydzieści siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote).
2. Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na poszczególne szkoły, biorąc
pod uwagę wnioski dyrektorów poszczególnych jednostek, wyniki egzaminu ósmoklasisty,
podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, ustalone przez ministra właściwego
do spraw oświaty i wychowania, stopień realizacji harmonogramu szkoleń branżowych,
przedstawia się następująco: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jasieniu - 30800,00 zł. ,Szkoła
Podstawowa w Wicinie - 6483,00 zł.
§ 2.1. Ustala się, w porozumieniu z dyrektorami szkół, formy i specjalności kształcenia, na które
dofinansowanie jest przyznawane ze środków określonych w § 1:
1) formy kształcenia:
a) studia podyplomowe, magisterskie, licencjackie – podejmowane lub kontynuowane za
zgodą dyrektora szkoły,
b) kursy kwalifikacyjne, instruktorskie i doskonalące oraz inne formy doskonalenia podejmowane za zgodą dyrektora szkoły.
2) specjalności:
a) język angielski,
b) doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela- nowoczesne metody nauczania,
c) pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
d) szkolenia rad pedagogicznych przyjęte w planie wewnątrzszkolnego doskonalenia
nauczycieli,
e) praca z uczniem/wychowankiem zdolnym,
f) praca z uczniem/wychowankiem z dysfunkcjami,
g) nauczanie polisensoryczne,
h) neuropedagogika,
i) rytmika ,
j) diagnoza dziecka w edukacji przedszkolnej,
k) wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera,
l) organizacja pracy opiekuńczo-wychowawczej,
ł) wdrażanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
m) programowanie,
n) zarządzanie oświatą,
o) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

p) kształcenie kompetencji kluczowych,
r) profilaktyka uzależnień,
s) bezpieczeństwo cyfrowe w szkole i placówce,
t ) nauczyciel- wychowawca: mentor, tutor, coach,
u) bezpieczeństwo w szkole/placówce- w tym udzielanie pierwszej pomocy
przedmedycznej,
w) kurs instruktorski BHP.
2. Poza specjalnościami określonymi w ust.1 dopuszcza się również dofinansowanie innych
specjalności wynikających z nieprzewidzianych, pojawiających się w ciągu roku potrzeb jednostki,
po uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę.
3. Ustala się, w porozumieniu z dyrektorami szkół, maksymalną kwotę dofinansowania opłat
pobieranych za kształcenie i doskonalenie nauczycieli w roku 2020:
1) do 1500,00 zł. za jeden semestr studiów podyplomowych, magisterskich, licencjackich i
kursów kwalifikacyjnych,
2) do 1000,00 zł za jedną osobę kosztu kursów instruktorskich ,doskonalących i innych form
doskonalenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół dla których organem prowadzącym jest
Gmina Jasień.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
/-/ Andrzej Kamyszek

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 70a ust. 1 KN, w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się
środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem szkoleń
branżowych – w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na
wynagrodzenia osobowe nauczycieli (nie dotyczy finansowania publicznych placówek
doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych prowadzonych przez jednostki samorządu
terytorialnego).
Zgodnie z art. 91d pkt 1 KN kompetencje organu prowadzącego szkoły i placówki prowadzone
przez jednostki samorządu terytorialnego określone w art. 70a ust. 1 KN wykonuje odpowiednio:
rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa.
Jak stanowi art. 70a ust. 3 KN podziału ww. środków dokonuje się po zasięgnięciu opinii
zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji
związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24.07.2015 r. o Radzie Dialogu
Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego albo jednostkami organizacyjnymi
organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w
rozumieniu ustawy z dnia 24.07.2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach
dialogu społecznego, zrzeszających nauczycieli.
KN nie określa natomiast organu, który wykonuje kompetencje organu prowadzącego szkoły i
placówki prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego określone w art. 70a ust. 3 KN.
Dlatego należy uznać, że należą one do organu wykonującego czynności związane z
wykonywaniem budżetu, a jest nim wójt, burmistrz lub prezydent miasta zgodnie z art. 30 ust. 2
pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506
ze zm.). Potwierdził to m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w
wyroku z dnia 4.09.2019 r., II SA/Go 407/19.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi konieczne jest ustalenie planu dofinansowania
doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020.
Zagadnienie doskonalenia zawodowego nauczycieli reguluje rozporządzenie ministra Edukacji
Narodowej i Sportu 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. 2019 poz.1653).
Zgodnie z § 5 w/w rozporządzenia, organ prowadzący do dnia 31stycznia danego roku opracowuje
na dany rok kalendarzowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, o
których mowa w art. 70a ust. 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz zgodnie z § 6 w/w rozporządzenia organ prowadzący , w
porozumieniu z dyrektorami szkół, określa maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie
nauczycieli oraz ustala specjalności i formy kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest
przyznawane.
Wobec powyższego podziału środków na 2020 rok, o których mowa w art. 70a ust. 1 KN
dokonał Burmistrz Jasienia w niniejszym zarządzeniu.

