Zarządzenie nr 105/20
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 27 listopada 2020 r.
Zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Pszczółki nr 1/20 z dnia 2 stycznia 2020 roku
w sprawie planu dofinansowania form i specjalności kształcenia zawodowego nauczycieli
placówek oświatowych Gminy Pszczółki na rok 2020 oraz maksymalnej kwoty
dofinansowania kształcenia zmienionego Zarządzeniem Wójta Gminy Pszczółki nr 54/20
z dnia 23 czerwca 2020 r.
Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -Karta Nauczyciela (t.j. Dz.
U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia
2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów
szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.
U. Z 2019 r., poz. 1653)
zarządzam, co następuje:
§1
1. Zmienia się w całości załącznik do Zarządzenia nr 1/20 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 2
stycznia 2020 r. zmieniony Zarządzeniem nr 54/20 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 23
czerwca 2020 r.
2. Zmieniony plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek
oświatowych Gminy Pszczółki na rok 2020 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
Pozostałe postanowienia zarządzenia nie ulegają zmianie.
§3
Za realizację zarządzenia odpowiada pracownik ds. edukacji.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
/-/ Maciej Urbanek
Wójt Gminy

Załącznik do Zarządzenia nr 105/20 Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 27 listopada 2020 r.
PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELI NA ROK 2020
L.P.

Nazwa placówki

Przyznana kwota w zł

Formy Kształcenia

Specjalność

1.

Szkoła Podstawowa im.
Bohaterów Ziemi Gdańskiej
w Pszczółkach

30.600,00 zł

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

1. Nowoczesne metody uczenia się.
2. Diagnoza i ocena osiągnięć uczniów.
3. Dostosowanie wymagań edukacyjnych.
4. Twórcza ekspresja dziecka.
5. Organizacja zajęć pozalekcyjnych.
6. Ocenianie kształtujące.
7. Robotyka.
8. Programowanie.
9. Warsztaty taneczne.
10. Doradztwo zawodowe.
11. Motywowanie uczniów do nauki.
12. Diagnoza problemów szkolnych.
13. Praca z uczniem sprawującym
trudności.
14. Pierwsza pomoc przedmedyczna.
15. Profilaktyka uzależnień.
16. Praca z rodziną ucznia
(współdziałania, odpowiedzialność
rodzica).
17. Organizacja i zarządzanie oświatą w
świetle zmieniającego się
prawa.

5.600,00 zł

2. Studia podyplomowe

1. Zarządzenia zasobami ludzkimi.

2. Oligofrenopedagogika.
3. Edukacja dla bezpieczeństwa.
4. Etyka.
5. Biologia.
6. Geografia.
4.250,00 zł
2.

Szkoła Podstawowa w
Różynach

2.530,00 zł

800,00 zł

3. Materiały oraz pomoce do
obsługi szkoleń
1. Szkolenia, warsztaty
metodyczne, przedmiotowe,
seminaria, kursy, konferencje
szkoleniowe dla
nauczycieli oraz kadry
zarządzającej

2. Studia podyplomowe

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
2. Praca z uczniem ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.
3. Dostosowanie wymagań edukacyjnych
do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia
zgodnie z wymogami
podstawy programowej.
4. Organizacja pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole.
5. Wykorzystywanie nowoczesnych
technologii informatycznych i
informacyjno-komunikacyjnych w
procesie dydaktycznym.
6. Metody i techniki uczenia i
wychowania.
7. Doskonalenia warsztatu pracy
nauczyciela.
8. Doskonalenie umiejętności
komunikacji interpersonalnej.
9. Przepisy prawa oświatowego.
10. Edukacja prozdrowotna.
11. Współpraca z rodzicami.
12. Pierwsza pomoc.
1. Pedagogika specjalna w zakresie
edukacji i rehabilitacji osób

z niepełnosprawnością intelektualną.
2. Etyka
3. Logopedia
59,00 zł
3.

4.

Szkoła Podstawowa w
Skowarczu

Przedszkole Gminne w
Pszczółkach

3. Materiały do obsługi szkoleń

1.972,00 zł

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

1. Szkolenie w zakresie udzielania
pierwszej pomocy
przedmedycznej.
2. Szkolenie przygotowujące do
certyfikatu z języka angielskiego.
3. Szkolenie w zakresie tzw.
„cyberprzemocy”.
4. Praca z dzieckiem autystycznym.
5. Praca z dzieckiem ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.
6. Szkolenie w zakresie zmian w prawie
oświatowym.
7. Szkolenie w zakresie pracy z dzieckiem
sprawiającym trudności
wychowawcze.

1.600,00 zł

2. Studia podyplomowe

1. Integracja sensoryczna
2. Logopedia

4.560,00 zł

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

1. Metody i techniki uczenia i
wychowania.
2. Doskonalenia warsztatu pracy
nauczyciela.
3. Doskonalenie umiejętności
komunikacji interpersonalnej.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
5. Edukacja prozdrowotna
6. Współpraca z rodzicami
7. Prawo oświatowe i jego zmiany.

8. Organizacja i zarządzania.
9. Ratownictwo medyczne.
800,00 zł

1.730,00 zł

2. Studia podyplomowe

3. Materiały do obsługi szkoleń

1. Nauczanie języka angielskiego w
edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

