Zarządzenie Nr 138/2019
Burmistrza Opoczna
z dnia 15 lipca 2019 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w
szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Opoczno na rok 2019 oraz ustalenia maksymalnej
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia
nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
Na podstawie art. 70a ust. I i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze
zm.), § 7 pkt 1 i 2 i § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. Poz. 136) w porozumieniu z dyrektorami szkół i
przedszkoli zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się na 2019 rok kwotę dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Opoczno,
w wysokości 180.384,00 zł
2. Z kwoty wymienionej ust. 1 przeznacza się:
a) 90.223,00 zł - środki do dyspozycji Burmistrza Opoczna,
b) 90.161,00 zł- środki, o które zwiększa się budżety szkół i przedszkoli.
§ 2. Podział środków pomiędzy budżety szkół i przedszkoli dokonuje się proporcjonalnie do
ilości etatów nauczycieli, na podstawie SIO stan na 30 września 2018 r. :
Liczba
Lp.
Szkoła
Kwota /w zł/
etatów
1.
ZSS Nrl
104,46
21.310,00
2.
62,19
SPNr2
12.686,00
3.
SP Nr 3
67,15
13.699,00
21,10
4.304,00
4.
SP Mroczków
5.
SP Bukowiec
15,48
3.158,00
3.411,00
6.
SP Wygnanów
16,72
2.935,00
7.
SP Bielowice
14,39
SP Januszewice
2.587,00
8.
12,68
2.421,00
SP Kraśnica
11,87
9.
3.631,00
SP Libiszów
17,80
10.
2.425,00
11.
SP Modrzew
11,89
4.000,00
19,61
SP Ogonowice
12.
2.344,00
SP Sielec
11,49
13.
6,17
1.259,00
14.
P2
1.693,00
8,30
15.
P4
1.905,00
9,34
16.
PS
9,30
1.897,00
17.
P6
3.680,00
18.
18,04
P8
Punkt Przedszkolny
19.
816,00
4,00
w SP Bielowice
90.161,00
441,98
Razem

§ 3. Środki w dyspozycji Burmistrza Opoczna przeznacza się na dofinansowanie opłat pobieranych
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz kosztów związanych z dokształcaniem i
doskonaleniem zawodowym nauczycieli dla przedsięwzięć obejmujących nauczycieli, w tym
dyrektorów szkół.
§ 4. Ustala się formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, na które przysługuje dofinansowanie ze
środków znajdujących się w dyspozycji Burmistrza Opoczna:
a) studia licencjackie,
b) studia magisterskie,
c) studia podyplomowe,
d) studia doktoranckie.
§ 5. Ustala się specjalności kształcenia na które przysługuje dofinansowanie ze środków znajdujących
się w dyspozycji Burmistrza Opoczna:
a) języki obce,
b) język polski,
c) technika,
d) przyroda,
e) wychowanie fizyczne,
f) doradztwo zawodowe,
g) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
h) pedagogika specjalna,
i) oligofrenopedagogika,
j) psychologia,
k) logopedia,
I) edukacja dla bezpieczeństwa,
m) bezpieczeństwo i higiena pracy.
n) biologia
o) chemia
p) fizyka
r) geografia
s) matematyka
§ 6. Dofinansowanie ze środków znajdujących się w dyspozycji Burmistrza Opoczna będzie
przyznane w wysokości 50% poniesionych kosztów dokształcania, jednak nie więcej niż 1.500,00 zł.
§ 7. O refundowanie kosztów poniesionych na dokształcanie może ubiegać się nauczyciel po
przepracowaniu co najmniej 3 lat w oświacie i który podjął naukę na podstawie skierowania przez
dyrektora szkoły.
§ 8. Nauczyciel lub dyrektor może korzystać ze zwrotu części kosztów poniesionych na dokształcanie
raz w roku budżetowym.
§ 9. Wnioski składa się w Urzędzie Miejskim w Opocznie w dwóch terminach tj. do 30 czerwca lub
do 15 listopada, na druku stanowiącym załącznik do zarządzenia. W pierwszym terminie będą
przyjmowane wnioski nauczycieli, którzy dokonali opłaty w okresie od 1 listopada 2018 r. do 30
czerwca 2019 r. W drugim terminie będą przyjmowane wnioski nauczycieli, którzy dokonali opłat
między 1 stycznia do 27 listopada 2019 r.
§ 10. Do wniosku należy dołączyć dowody potwierdzające poniesienie opłaty.
§ 11. Środki nie wykorzystane do 15 grudnia 2019 r. zostaną przeznaczone na inne cele oświatowe,
określone przez Burmistrza Opoczna.
§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data ......... „
imię

.... „ . „ „

r.

i nazwisko nauczyciela

Dyrektor

nazwa szkoły

Na podstawie § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18 stycznia 2019
r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz.U. poz. 136)
zwracam się z wnioskiem o dofinansowanie doskonalenia zawodowego w formie:
• studiów: magisterskich, magisterskich uzupełniających, podyplomowych, kursów
kwalifikacyjnych, etc.,
• innej fom1y doskonalenia zawodowego: seminarium, konferencji, wykładu, warsztatu,
szkolenia, stażu zagranicznego, etc.,
• zorganizowanego przez ................................................................................................... ,
• realizowanego w cyklu ...................... letnich studiów/kursów, obejmąjqcych
...................... semestrów,
• odbywąjącego się w ...................... w dniach od ...................... do ........ „ ............ r.
Koszt semestru/ innej formy doskonalenia wynosi .............. „ ....•• zł
Koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia wynoszą ogółem ......................
Kwota ogólnego dofinansowania ......................

zł (słownie;

...... „

zł.

.......... „ ............................

zł).

Uzasadnienie*

*Wykazanie przez nauczyciela przydatno.friformy doskonalenia zawodowego w pracy zawodowej w danej szkole

podpis nauczyciela

