ZARZĄDZENIE NR 5/12
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 26 stycznia 2012 r.
w sprawie sporządzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
placówek oświatowych Gminy Pszczółki na rok 2012 i maksymalnej kwoty dofinansowania
kształcenia
Na podstawie art.70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.
Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 ze zm.) oraz § 6 ust. 2 i § 7 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) i art.30
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.z 2001 r. Nr 142,
poz.1591 ze zmianami)
zarządzam, co następuje:
§1
Na podstawie wniosków dyrektorów placówek oświatowych Gminy Pszczółki ustalam plan
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2012 rok , stanowiący załącznik
do niniejszego zarządzenia.
§2
1. Ustalam na rok 2012 maksymalną kwotę dofinansowania:
a) do opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
w wysokości 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100),
b) do pozostałych form doskonalenia w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).
2. W indywidualnych przypadkach, uzasadnionych potrzebami szkoły, Wójt Gminy Pszczółki
może zwiększyć kwotę dofinansowania.
3. Powyższe limity nie dotyczą szkoleń rad pedagogicznych i szkoleń wynikających
z realizacji programów europejskich.
§3
Zobowiązuję dyrektorów placówek oświatowych do bieżącego monitorowania kosztów
szkolenia, aby nie przekroczyły kwot zabezpieczonych w budżecie.
§4
Za realizacje zarządzenia odpowiada inspektor ds. oświaty i wychowania.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2012
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 26 stycznia 2012 r.

PLAN DOFINANSOWANIA FORM
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI NA 2012 ROK
L.p.
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Nazwa
placówki

Forma doskonalenia i kształcenia

Szkoła
I. Doskonalenie zawodowe nauczycieli (kursy, warsztaty) :
Podstawowa
1. Technologie komputerowe.
w Pszczółkach 2. Pierwsza pomoc przedmedyczna.
3. Kurs komputerowy (2x).
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna (3x).
5. Obsługa komputera – tworzenie stron internetowych (3x).
II. Szkolenie rady pedagogicznej:
1. Zmiany w prawie oświatowym.
2. Szkolenie - pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole.
3. Edukacja artystyczna.
4. Zajęcia komputerowe w edukacji wczesnoszkolnej.
III. Szkolenia kadry kierowniczej:
1. Aktualizacja prawa oświatowego dot. zarządzania placówką
oświatową.
2. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole.
3. Zmiany w podstawie programowej.
4. Kontrola zarządcza w szkole.
IV. Studia, licencjackie, magisterskie, podyplomowe:
2. Psychoterapia – studia podyplomowe (2x).
V. Kursy kwalifikacyjne:
1. Oligofrenopedagogika (4x).
Publiczne
I. Doskonalenie zawodowe nauczycieli (kursy, warsztaty) :
Gimnazjum
1. Problemy psychologiczno - wychowawcze młodzieży.
w Pszczółkach 2. Zagrożenia wieku adolescencji.
3. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa nauczycieli i uczniów.
4. Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli.
5. Pomiar dydaktyczny w pracy nauczycieli różnych przedmiotów.
6. Szkolenia z zakresu egzaminów gimnazjalnych.
7. Praca z uczniem zdolnym.
8. Technologia komputerowa i informacyjna.
II. Szkolenie rady pedagogicznej:
1. Aktywizujące metody w pracy nauczyciela.
2. Wykorzystanie tablicy multimedialnej na zajęciach edukacyjnych.
3. Ewaluacja – nowe wymagania.
4. Zmiany w egzaminach gimnazjalnych.
5. Postępowanie z uczniem w kryzysie.
III. Szkolenia kadry kierowniczej:
1. Interpretacja wybranych przepisów prawa oświatowego.
2. Organizacja pracy szkoły.
3. Kontrola zarządcza w szkole.
IV. Studia, licencjacki, magisterskie, podyplomowe:
1. Wychowanie fizyczne dla nauczycieli – studia podyplomowe.
V. Kursy kwalifikacyjne:
1. Kurs instruktora sportu fitness, nowoczesne formy gimnastyki
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Szkoła
Podstawowa
w Różynach

Szkoła
Podstawowa
w Skowarczu

I. Szkolenie rady pedagogicznej:
1. Nowe przepisy prawa oświatowego dotyczące organizowania
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole w pracy z uczniami
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z opinią lub
orzeczeniem z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
II. Szkolenia kadry kierowniczej:
1. Kontrola zarządcza w szkole. Dokumentowanie systemu kontroli
zarządczej.
III. Kursy kwalifikacyjne:
1. Terapia pedagogiczna.
I. Szkolenie rady pedagogicznej:
1. 1. Nowe przepisy prawa oświatowego dotyczące organizowania
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole w pracy z uczniami
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
II. Szkolenia kadry kierowniczej:
1. Kontrola zarządcza w szkole. Dokumentowanie systemu kontroli
zarządczej.

Szkoła
I. Doskonalenie zawodowe nauczycieli (kursy, warsztaty) :
Podstawowa
1. Szkolenie z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
w Żelisławkach dotyczące realizacji nowej podstawy programowej.
II. Szkolenie rady pedagogicznej:
1. Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w szkołach.
II. Szkolenia kadry kierowniczej:
1. Zmiany w przepisach prawa oświatowego.
Przedszkole
I. Doskonalenie zawodowe nauczycieli (kursy, warsztaty) :
Gminne
1. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
w Pszczółkach II. Szkolenie rady pedagogicznej:
1. Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami.
2. Metody i techniki wspomagające proces uczenia się i rozwoju
dzieci.
II. Szkolenia kadry kierowniczej:
1. Organizacja i zarządzanie oświatą w świetle zmieniającego się
prawa.
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