Zarządzenie Nr 7.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 27.01.2021 roku
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego na rok 2021 dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum
Na podstawie art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2215 z
późn. zm.) 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. z 2019 roku, poz. 1653) po zasięgnięciu opinii
zakładowych organizacji związkowych, zarządza się co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Sztum wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego
nauczycieli w 2020 roku w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia
osobowe nauczycieli tj. kwotę 88 342 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote i
00/100) w tym dla:
1) Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie kwotę 19 784 zł,
2) Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie kwotę 30 942 zł,
3) Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi kwotę 6 980 zł,
4) Zespołu Szkół w Czerninie kwotę 12 962 zł,
5) Zespołu Szkół w Gościszewie kwotę 7 648 zł,
6) Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie kwotę 10 026 zł.
§ 2. Przyjmuje się Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego na rok 2021 dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum oraz określa się specjalności i formy
kształcenia nauczycieli, na które przyznawane jest dofinansowanie, zgodnie z brzmieniem załącznika do
zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor
/podpisano elektronicznie/

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia
się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Na podstawie rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów
szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe opracowuje się
na dany rok kalendarzowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Plan uwzględnia wnioski dyrektorów szkół. Formy i specjalności kształcenia oraz maksymalne kwoty
dofinansowania zostały ustalone w porozumieniu z dyrektorami szkół. Związki zawodowe: NSZZ Solidarność
oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego pozytywnie zaopiniowały plan dofinansowania form doskonalenia
zawodowego. Opinię przedstawił także Wolny Związek Zawodowy „Forum-Oświata”.

Załącznik do Zarządzenia Nr 7.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 27.01.2021r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego na rok 2021 dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum

PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NA ROK 2021
DLA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ
MIASTO I GMINĘ SZTUM
§ 1. Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli został opracowany na podstawie:
1) wniosków złożonych przez dyrektorów szkół,
2) analizy wyników egzaminów zewnętrznych,
3) podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, ustalonych przez ministra właściwego do
spraw oświaty i wychowania
i stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum.
§ 2. Ilekroć dalej będzie mowa o:
1) szkole – należy przez to rozumieć szkołę podstawową, przedszkole, punkt przedszkolny oraz zespół szkół dla
których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum,
2) nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innym pracowników pedagogicznych
zatrudnionych w szkołach, o których mowa w pkt 1, w tym dyrektorów szkół,
3) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektorów szkół, o których mowa w pkt 1,
4) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 roku,
poz. 2215 z późn. zm.),
5) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie 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. z 2019 roku,
poz. 1653).
§ 3. Dofinansowanie opłaty za kształcenie przyznawane jest priorytetowo dla nauczycieli dokształcających się
lub doskonalących się w zakresie następujących specjalności:
1) filologia angielska,
2) język angielski w edukacji wczesnoszkolnej,
3) doradztwo zawodowe,
4) logopedia/neurologopedia,
5) gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna,
6) edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika),
7) tyflopedagogika,
8) surdopedagogika,
9) matematyka,
10) fizyka,
11) geografia,
12) psychologia/wspomaganie rozwoju,
13) trener/tutor i coach w oświacie,

14) rehabilitacja/terapia/edukacja osób z autyzmem/spektrum autyzmu/Aspergerem,
15) terapia pedagogiczna,
16) innowacyjne i kreatywne metody pracy z uczniem,
17) nauczanie języka polskiego jako obcego.
§ 4. 1. Dofinansowaniem mogą zostać objęte następujące formy kształcenia:
1) studia wyższe jednolite magisterskie,
2) studia wyższe magisterskie uzupełniające,
3) studia wyższe zawodowe/licencjackie,
4) studia podyplomowe,
5) kursy kwalifikacyjne, których ukończenie umożliwia nauczycielowi posiadającemu poziom wykształcenia
wymagany od nauczycieli danego typu szkoły lub placówki uzyskanie kwalifikacji do nauczania przedmiotu,
prowadzenia zajęć lub przygotowania pedagogicznego.
2. W ramach posiadanych przez szkoły środków finansowych, dofinansowuje się także w całości lub w części
inne formy dofinansowania wymienione w art. 70a ust. 3a pkt 1-3 ustawy.
§ 5. W ramach posiadanych przez szkoły środków finansowych, dofinansowuje się w całości lub w części
rodzaje wydatków wskazanych w § 2 pkt 1- 4 rozporządzenia.
§ 6. Ustala się maksymalną wysokość dofinansowania:
1) opłat za doskonalenie i dokształcanie się w zakresie specjalności o których mowa w § 3, do 100 %
pobieranych opłat przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli, nie więcej niż jednorazowo
4500,00 zł w roku kalendarzowym za jedną specjalność,
2) opłat za doskonalenie i dokształcanie w zakresie specjalności nie wymienionych w § 3, do 75 % pobieranych
opłat przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli, nie więcej niż jednorazowo 2500,00 zł w roku
kalendarzowym za jedną specjalność,
3) opłat o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1-3 ustawy, odbywających się w formach innych niż wymienione
w § 4 pkt 1, od 50 % do 100 % pobieranych opłat, nie więcej niż jednorazowo 2000 zł za jedną osobę,
4) kosztów związanych z podróżą służbową, do 100 % poniesionych kosztów.
§ 7. 1. Wniosek o przyznanie dofinansowania na wzorze określonym załącznikiem do planu składa:
1) nauczyciel do dyrektora szkoły,
2) dyrektor do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
§ 8. 1. Dofinansowanie na formy kształcenia, o których mowa w § 4 ust. 1 może być przyznane nauczycielom
którzy:
1) są zatrudnieni w szkole w wymiarze co najmniej ½ etatu,
2) są zatrudnieni przez mianowanie lub na czas nieokreślony lub istnieje możliwość zatrudnienia na czas
nieokreślony od najbliższego roku szkolnego,
3) podnoszą swoje kwalifikacje zgodnie z potrzebami kadrowymi i organizacyjnymi szkoły,
4) muszą uzupełnić kwalifikacje, które są niezbędne do zajmowanego stanowiska, na którym nauczyciel jest
zatrudniony lub uzyskują uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu zgodnie z potrzebami szkoły.
2. Po przyznaniu dofinansowania o którym mowa w ust. 1 odpowiednio: dyrektor szkoły lub Burmistrz Miasta
i Gminy Sztum zawiera umowę z nauczycielem.
§ 9. Dyrektor zapoznaje Radę Pedagogiczną z treścią niniejszego planu.

Załącznik do PLANU DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NA ROK 2021
DLA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PROWADZONYCH
PRZEZ MIASTO I GMINĘ SZTUM

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
1. Dane osobowe nauczyciela
Nazwisko ...................................................................................................................................................
Imię ...........................................................................................................................................................
2. Nazwa formy doskonalenia o której dofinansowanie ubiega się nauczyciel
...................................................................................................................................................................

3. Nazwa organizatora formy doskonalenia
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
4. Uzasadnienie przydatności w pracy zawodowej odbycia danej formy doskonalenia zawodowego
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
5. Wysokość odpłatności
(należy podać czas trwania formy doskonalenia, ilość semestrów lub innych okresów rozliczeniowych, wysokość odpłatności za
semestr lub inny okres rozliczeniowy:

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Wysokość odpłatności ogółem ..................................................................................................................

6. Wnioskuję o zwrot kosztów związanych z podróżą służbową:




TAK
NIE

Przewidywana wysokość kosztów ogółem w roku kalendarzowym ..............................................................

7.

Załączniki:

 harmonogram zajęć
 zaświadczanie o wysokości czesnego


inne (jakie?) .......................................................................................................................................

.................................................
(data i podpis nauczyciela)

Decyzja dyrektora
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Zatwierdzam do realizacji dofinansowanie w wysokości:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

...................................................
(data i podpis dyrektora)

