Zarządzenie nr 32/19
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 21 maja 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.
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 w ten sposób, że drugi wiersz tabeli „ l.p. 1. Szkoła Podstawowa
im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach” 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.

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

Nazwa placówki

Kwota
dofinansowania
w zł

Szkoła Podstawowa 21 200,00 zł
im. Bohaterów Ziemi
Gdańskiej w
Pszczółkach

Formy kształcenia

Specjalność

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

a)Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów .
b)Rozpoznawanie i przeciwdziałanie cyberprzemocy.
c)Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.
d)Konferencje-szkolenia dla pedagoga dotyczące wsparcia ucznia,
e)Praca z uczniem z ADHD
f)Wsparcie dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu
g)Terapia skoncentrowana na rozwiązywaniu konfliktów
h)Psychologia dla nauczycieli
I)Programowanie
j) Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie
bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów
k) Edukacja przez szachy w szkole -szkolenie szachowo-metodyczne

3 800,00 zł.

2. Studia podyplomowe

1. Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz
innymi całościowymi zaburzeniami
2. Teologia Ogólna

2 970,00 zł.

3. Materiały do obsługi szkoleń

5 000,00 zł.

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

a) Organizacja i zarządzanie oświatą w świetle zmieniającego się prawa
b) Wykorzystanie TIK w edukacji.

