Zarządzenie Nr 137 /2021
Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia 27 września 2021 roku

zmieniające zarządzenia w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm. ) w związku art. 70a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982
roku Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2215 z późn. zm.) zarządzam, co następuje

§ 1.
Załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do Zarządzenie Nr 27/2021 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia
04 marca 2021 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
na rok 2021 otrzymują nowe brzmienie jak w załączniku nr 1 i załączniku nr 2 do niniejszego
zarządzenia.

§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom podległych placówek oświatowych.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz Miasta Braniewa
/-/ Tomasz Sielicki

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 137/2021
Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia 27.09.2021r.

1. Ustala się plan dofinansowania poszczególnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli na
rok 2021

Zakres doskonalenia
1. Organizacja szkoleń, seminariów oraz konferencji
szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli na
stanowiskach kierowniczych

Planowane środki
6087

2. Przygotowanie materiałów szkoleniowych i
informacyjnych.
3. Organizacja warsztatów metodycznych i
przedmiotowych oraz innych form doskonalenia
zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych.
4. Organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli
szkoły lub placówki.
5. Szkolenia rad pedagogicznych.
6. Opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i
zakłady kształcenia nauczycieli.

500
16500

7. Opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria
oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli
skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki.
8. Koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia
nauczycieli skierowanych na różne formy kształcenia przez
dyrektorów szkół lub placówek.

9000

2. Na poszczególne placówki oświatowe przyznaje się następujące kwoty:

Zakres doskonalenia
1. Organizacja szkoleń, seminariów
oraz konferencji szkoleniowych dla
nauczycieli, w tym nauczycieli na
stanowiskach kierowniczych.

SP 3
2000

SP 5
1000

SP 6
1000

P-le 2 P-le 4
1087

1000

Razem
6087

2. Przygotowanie materiałów
szkoleniowych i informacyjnych.
3. Organizacja warsztatów
metodycznych i przedmiotowych
oraz innych form doskonalenia
zawodowego wynikających z potrzeb
edukacyjnych.
4. Organizacja doskonalenia
zawodowego nauczycieli szkoły lub
placówki.
5. Szkolenia rad pedagogicznych.
6. Opłaty za kształcenie pobierane
przez szkoły wyższe i zakłady
kształcenia nauczycieli.

500

500

13500

1500

1000

16000

8. Koszty przejazdów oraz
zakwaterowania i wyżywienia
nauczycieli skierowanych na różne
formy kształcenia przez dyrektorów
szkół lub placówek.

3000

2000

2000

1000

1000

9000

Razem

18500

5000

4000

2087

2000

31587

7. Opłaty za kursy kwalifikacyjne i
doskonalące, seminaria oraz inne
formy doskonalenia zawodowego
nauczycieli skierowanych przez
dyrektora szkoły lub placówki.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 137/2021
Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia 27.09.2021r.

1. Ustala

się

następujące

kierunki

doskonalenia

zawodowego

objęte

częściowym

dofinansowaniem oraz maksymalne kwoty dofinansowania w roku 2021 :

a) kwalifikacje z zakresu nauczanie drugiego, kolejnego przedmiotu , kwalifikacje uprawniające
nauczania

danego

przedmiotu,

specjalistyczne

kwalifikacje

do

kształcenia

specjalnego

w szczególności w zakresie spektrum autyzmu - ( z wyłączeniem oligofrenopedagogiki i terapii
pedagogicznej ) – do kwoty 75% kosztów ponoszonych przez nauczyciela ( zgodnie z aktualnymi
potrzebami miasta ).
b) w przypadkach utworzenie klas dwujęzycznych - kwalifikacje z zakresu nauczanie drugiego,
kolejnego przedmiotu – do kwoty 100% kosztów ponoszonych przez nauczyciela.

2. Dofinansowanie na kierunki określone w pkt. 1 przyznaje dyrektor szkoły (placówki )
po uzyskaniu pozytywnej opinii organu prowadzącego ( złożonego pisemnego wniosku ).

3. Po zaakceptowaniu złożonych wniosków dyrektor podpisuje z nauczycielem umowę w sprawie
dofinansowania lub/i zwrotu kosztów delegacji.

4. Dyrektor szkoły ( placówki ) podejmuje decyzję o przeprowadzeniu innych form doskonalenia
zawodowego dla nauczycieli na podstawie niniejszego zarządzenia.

5. W zakresie form i kwot dofinansowania doskonalenia zawodowego dyrektora szkoły ( placówki )
decyzję podejmuje Burmistrz Miasta Braniewa

Uzasadnienie zmian:
Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 3 Burmistrz Miasta wyraził zgodę na utworzenie klas
dwujęzycznych od roku szkolnego 2022/23.
Wniosek obejmuje konieczność uzyskania kwalifikacji do nauczania przedmiotów przez nauczycieli
języka angielskiego.
Wnioski o dofinansowanie złożyło 3 nauczycieli na następujące przedmioty: wiedza
o społeczeństwie, biologia z przyrodą , geografia.
Planowane utworzenie i wsparcie finansowe uzyskało pozytywna opinię Komisji Edukacji Rady
Miejskiej.
Środki na dofinansowanie kształcenia zostały w pełni zabezpieczone w budżecie miasta na
2021 rok.

