Zarządzenie nr 38/19
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 11 czerwca 2019 r.
zmieniające zarządzenie nr 80/18 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych Gminy Pszczółki na rok 2019
i maksymalnej kwoty dofinansowania kształcenia zmienione zarządzeniem nr 16/19 Wójta
Gminy Pszczółki z dnia 19 marca 2019 r. oraz zarządzeniem nr 32/2019 Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 21 maja 2019 r.
Na podstawie art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 967 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 1 i § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 18 stycznia 2019
r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 136) oraz
art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn.
zm.).
zarządzam, co następuje:
§1
Zmienia się załącznik do Zarządzenia Nr 80/2018 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 3 grudnia 2018 r.
zmienionego zarządzeniem nr 16/19 oraz nr 32/2019 w ten sposób, że trzeci wiersz tabeli „l.p. 3. Szkoła
Podstawowa w Różynach” otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§2
Pozostałe postanowienia zarządzenia nie ulegają zmianie.
§3
Zmieniony plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych
Gminy Pszczółki na rok 2019 stanowi załącznik do niniejszego zarządzania.
§4
Za realizację zarządzenia odpowiada pracownik ds. edukacji.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 38/19 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 11 czerwca 2019 r.

PLAN DOFINANSOWANIA FORM
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI NA 2019 ROK
L.p.

Nazwa placówki

Kwota w zł

3.

Szkoła Podstawowa w
Różynach

500,00

1 300,00

Formy kształcenia

Specjalność

1. Szkolenia, warsztaty metodyczne, przedmiotowe,
seminaria, konferencje szkoleniowe dla nauczycieli, kursy

a) praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
b) dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia zgodnie z
wymogami podstawy programowej,
c) organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,
d) nowe technologie w placówce oświatowej,
e) wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych
i infomacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym,
f) metody i techniki uczenia i wychowania,
g) doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela,
h) doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej,
i) przepisy prawa oświatowego,
j) edukacja prozdrowotna,
k) współpraca z rodzicami,
l) pierwsza pomoc

2. Studia podyplomowe

a) pedagogika specjalna

161,00

3. Materiały do obsługi szkoleń

400,00

4. Szkolenia, warsztaty metodyczne, przedmiotowe,
seminaria, konferencje szkoleniowe dla kadry kierowniczej

a) zmiany w prawie oświatowym,
b) organizacja i zarządzanie.

