ZARZĄDZENIE NR 65/15

Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 9 grudnia 2015 r.
Zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Pszczółki nr 1/15 z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych Gminy Pszczółki na
rok 2015 i maksymalnej kwoty dofinansowania kształcenia.
Na podstawie art.70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz.U 2014 poz.191 z
późn. 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 2002, Nr 46, poz. 430) i art. 30
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz 1515)
zarządzam, co następuje:
§1
Na podstawie wniosków złożonych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Różynach oraz Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Skowarczu zmienia się załącznik do Zarządzenia Nr 1/15 z dnia 2 stycznia 2015r. w
ten sposób, że:
1) W lp. 3 "Szkoła Podstawowa w Różynach" punkt III "Szkolenie kadry kierowniczej", podpunkt 2,
"Zmodernizowane SIO w ujęciu praktycznym", zastępuje się tematem "Diagnoza potrzeb szkół zgodnie z
regionalnymi ramami kompleksowego wspomagania szkół ukierunkowane na podniesienie jakości edukacji
ogólnej – logika projektu, czyli jak przygotować szkołę do pozyskiwania dodatkowych funduszy".
2) W lp. 4 "Szkoła Podstawowa w Skowarczu" punkt II "Szkolenie kadry kierowniczej", podpunkt 2,
"Zmodernizowane SIO w ujęciu praktycznym" zastępuje się tematem "Diagnoza potrzeb szkół zgodnie z
regionalnymi ramami kompleksowego wspomagania szkół ukierunkowane na podniesienie jakości edukacji
ogólnej - logika projektu, czyli jak przygotować szkołę do pozyskiwania dodatkowych funduszy",
§2
Pozostałe postanowienia zarządzenia nie ulegają zmianie.
§3
Zmieniony plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych
Gminy Pszczółki na rok 2015 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzania.
§4
Za realizację zarządzenia odpowiada pracownik ds. oświaty i wychowania
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 65/15
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 9 grudnia 2015 r.

PLAN DOFINANSOWANIA FORM
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI NA 2015 ROK
L.p.
1

2

Nazwa
placówki
Szkoła
Podstawowa
w Pszczółkach

Publiczne
Gimnazjum
w Pszczółkach

Forma doskonalenia i kształcenia

I. Szkolenia rady pedagogicznej (kursy, szkolenia, warsztaty):
1. Edukacja uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych x 4
2. Nauka czytania różnymi metodami
3. Szkolenie dotyczace pracy z nowoczesnymi pomocami
dydaktycznymi m.in z tablicami multimedialnymi x 2
4. Szkolenie aktywizujące metody i formy pracy
5. Psychospołeczne i prawne skutki agresji i przemocy w szkole
6. Współpraca z rodzicami
7. Szkolenie dotyczące e-dziennika
8. Szkolenie dotyczace uczniów z zaburzeniami w zachowaniu
9. Szkolenia dot. Priorytetów MEN x 3
10. Szkolenie dotyczące metod i form pracy w świetlicy szkolnej

Liczba
uczestników

15
15
26
52
52
52
52
52
20
6

II. Studia podyplomowe:
1. Socjoterapia

2

III. Kursy kwalifikacyjne:
1. Oligofrenopedagogika
2. Neurologopedia
3. Terapia pedagogiczna
4. Integracja sensoryczna

1
1
3
1

IV. Szkolenia kadry kierowniczej (kursy, szkolenia, warsztaty)
1. Szkolenie kadry kierowniczej x 8
2. Szkolenie kadry kierowniczej świetlicy szkolnej

3
1

I. Szkolenia rady pedagogicznej (kursy, szkolenia, warsztaty):
1. Sztuka prowadzenia trudnych rozmów z rodzicami
2. Jak reagować na bezczelność i cynizm ucznia w szkole
3. Nauczyciel – mistrz, przewodnik, wychowawca – trudne
budowanie autorytetu
4. Komunikacja interpersonalna na linii nauczyciel – rodzic - uczeń

32
32
32
32

II. Kursy kwalifikacyjne:
1. Wychowanie do życia w rodzinie

1

III. Szkolenia kadry kierowniczej
1. Organizacja i zarządzanie
2. Sfera wychowawcza
3. Sfera dydaktyczna

3
5
10

3

Szkoła
Podstawowa
w Różynach

I. Szkolenia rady pedagogicznej:
1. Potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci sześcioletnich w
kontekście obniżania wieku szkolnego
2. Pierwsza pomoc przedmedyczna
II. Doskonalenie zawodowe (kursy, szkolenia, warsztaty,
seminaria):
1. Kurs z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
"Planowanie lekcji z zastosowaniem elementów oceniania
kształtującego".
2. Tworzenie programu pracy z uczniem posiadającym opinię
poradni psychologiczno – pedagogicznej o dostosowaniu wymagań
do posiadanych dysfunkcji rozwojowych
III. Szkolenia kadry kierowniczej:
1. "Organizacja i zarządzanie oświatą w świetle zmieniającego się
prawa"
2. Diagnoza potrzeb szkół zgodnie z regionalnymi ramami
kompleksowego wspomagania szkół ukierunkowane na podniesienie
jakości edukacji ogólnej – logika projektu, czyli jak przygotować
szkołę do pozyskiwania dodatkowych funduszy
3. Ochrona danych osobowych w firmie. Kurs dla zarządzających
systemem ochrony danych osobowych cz.2

4

Szkoła
Podstawowa
w Skowarczu

I. Szkolenia rady pedagogicznej:
1. Wspomaganie rozwoju dziecka ze specyficznymi problemami
2. Metody i techniki wspomagające w uczeniu się i rozwoju dzieci
3. Udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej
II. Szkolenia kadry kierowniczej:
1.Ochrona danych osobowych w firmie. Kurs dla zarządzających
systemem ochrony danych osobowych cz. 2
2. Diagnoza potrzeb szkół zgodnie z regionalnymi ramami
kompleksowego wspomagania szkół ukierunkowane na podniesienie
jakości edukacji ogólnej - logika projektu, czyli jak przygotować
szkołę do pozyskiwania dodatkowych funduszy
3. Zmiany w prawie oświatowym

5

Szkoła
I. Szkolenia rady pedagogicznej :
Podstawowa
1.Pierwsza pomoc przedmedyczna
w Żelisławkach
II. Doskonalenia zawodowe (kursy, szkolenia, warsztaty,
seminaria):
1. Kurs z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
"Wspomaganie rozwoju dziecka ze specyficznymi potrzebami
edukacyjnymi" x 3
II. Szkolenia kadry kierowniczej:
1. Zmodernizowane SIO w ujęciu praktycznym

6

Przedszkole
Gminne
w Pszczółkach

I. Szkolenie rady pedagogicznej:
1. Szkolenie z zakresu wspomagania rozwoju dzieci ze
specyficznymi problemami
2. Metody i techniki wspomagające proces uczenia się i rozwoju
dzieci
3. Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej
II. Szkolenia kadry kierowniczej:
1. Organizacja i zarządzanie oświatą w świetle zmieniającego się
prawa
2. Interpretacja przepisów prawa

6
6

1
2

1
1
1

4
4
4
1
1
1

2

3

1
7
7
7
1
1

