ZARZĄDZENIE NR 6/2007
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 22 stycznia 2007 r.

w sprawie sporządzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli placówek oświatowych Gminy Pszczółki na rok 2007
i maksymalnej kwoty dofinansowania kształcenia.
Na podstawie art. 70a ust.6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 ze zm.) oraz 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
wojewodów, 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. Nr 46, poz. 430)
zarządzam, co następuje:
§1
Na podstawie wniosków dyrektorów placówek oświatowych Gminy Pszczółki ustalam
plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2007 rok, stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
1. Ustalam na rok 2007 maksymalną kwotę dofinansowania:
a) do opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, w wysokości 800,00 zł (słownie: osiemset złotych),
b) pozostałych form doskonalenia - w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).
2. Powyższe limity nie dotyczą szkoleń rad pedagogicznych.
§3
Zobowiązuję dyrektorów placówek oświatowych do bieżącego monitorowania
kosztów szkolenia, aby nie przekroczyły kwot zabezpieczonych w budżecie.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 6/2007
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 22 stycznia 2007 r.

PLAN DOFINANSOWANIA
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI NA 2007 ROK
L
p

Nazwa placówki

1.

Szkoła Podstawowa
w Pszczółkach

Forma doskonalenia i kształcenia
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
2.

Publiczne
Gimnazjum
w Pszczółkach

Studia podyplomowe – marketing i zarządzanie oświatą
Kurs języka angielskiego
Kurs administratora sieci komputerowej
Kurs komputerowy
Kurs instruktora koszykówki
Kurs instruktora siatkówki
Kurs kierowników placówek wypoczynku
Kurs kierowników wycieczek szkolnych
Kurs BHP
Kurs - wychowanie komunikacyjne
Szkolenia kadry kierowniczej i rady pedagogicznej

1. Studia podyplomowe – zarządzanie oświatą
2. Kurs kwalifikacyjny - wychowanie do życia w rodzinie
3. Kurs kwalifikacyjny opiekuńczo-wychowawczy
4. Kursy i szkolenia w obrębie sfery wychowawczej, dotyczące:
a) problemów psycholog.-wychowawczych młodzieży,
b) zagrożeń wieku adolescencji,
c) ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa uczniów i
nauczycieli.
5. Kursy i szkolenia w obrębie sfery dydaktycznej, dotyczące:
a) doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli,
b) pomiaru dydaktycznego,
c) egzaminów gimnazjalnych,
d) pracy z uczniem zdolnym,
e) technologii komputerowej i informatycznej.
6. Kursy i szkolenia w obrębie sfery organizacyjnej, dotyczące:
a) przepisów prawa oświatowego,
b) organizacji i mierzenia jakości pracy szkoły.
7. Szkolenie kadry kierowniczej i rady pedagogicznej
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3.

Szkoła Podstawowa 1. Studia podyplomowe – bibliotekarstwo
w Skowarczu
2. Szkolenia dyrektora i rady pedagogicznej

1

4.

Szkoła Podstawowa 1. Kurs kwalifikacyjny z plastyki
w Różynach
2. Kursy w zakresie edukacji wczesnoszkolnej
3. Szkolenia dyrektora i rady pedagogicznej

1
5

5.

Szkoła Podstawowa 1. Kurs z zakresu edukacji wczesnoszkolnej
w Żelisławkach
2. Kurs komputerowy
3. Szkolenia dyrektora i rady pedagogicznej

3
1

6.

Przedszkole Gm.
w Pszczółkach

3
1

1. Szkolenia z zakresu edukacji przedszkolnej
2. Kurs języka angielskiego
3. Szkolenia dyrektora i rady pedagogicznej

