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ZARZADZENIE NR l6/2020

BURMISTRZA GMINY RYMAN6w
z dnia 30 stycznia 2020 roku

w   sprawie   planu   dofinansowania   form   doskonalenia   zawodowego   nauczycieli,   ustalenia

maksymalnej  kwoty  dofinansowania  oplat  za  ksztalcenie  pobieranych  pIZeZ  SZkOly  `vyZsze

i plac6wki  doskonalenia  nauczycieli  oraz  ustalenie  specjalnoSci  i  form  ksztalcenia9  na  kt6re

dofinansowanie jest przyznawane w  2020 roku

Na podstawie art.30 ust. 2 usta\vy z dnia 8 marca  l990 roku o samorzqdzie gminnym (Dz.U. z 2019
r., poz. 506 z pain. zm.), art 70 a usta\vy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z
2019 r.,  poz.  2215  z pain.  zm.)  oraz  §5  i  §6 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej   z dnia
23 sierpnia   2019   roku   w   sprawie       dofinansowania   doskonalenia   zawodowego   nauczycieli,
szczeg61ovych   cel6w   szkolenia   branZowego   oraz   trybu   i wanlnk6w   kierowania   nauczycieli
na szkolenia branzowe (Dz. U. z 2019 r., poz.  1653), po zasiegnieciu opinii zwiqzk6w zawodo\vych
i w porozumieniu z dyrektorami szk61 i plac6wek oSwiato\vych

zarzadza sie9 CO naStePuje:

§1

Ustala  sic  w  2020  roku  plan  doflnansowania  form  doskonalenia  zawodowego  dla  nauczycieli,

zatrudnionych     na     podstawie     Karty     Nauczyciela     wszkolach     iplac6wkach     oSwiato\vych

prowadzonych przez Gmine Ryman6w, stanowiqcy zalapznik do niniej szego zarzadzenia.

§2

I.    Srodki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli przeznacza  sic na:

I )   koszty  udzialu nauczycieli  w seminariach, konferencjach,  \vykladach,  warsztatach,  szkole-

niach oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowied-

nio przez plac6wki doskonalenia nauczycieli, szkoly vyZsze oraz inne podmioty, kt6rych za-

dania statutowe obejmujq doskonalenie zawodowe nauczycieli,

2)   oplaty pobierane przez szkoly vyzsze za studia podyplomowe i kursy kwaliflkaCyjne PObie-

rane przez szkoly \vy2sze,

3)   wspomaganie szk61 i plac6wek oraz sieci wsp61pracy i samoksztalcenia dla nauczycieli pro-

wadzonych   przez  plac6wki   doskonalenia  nauczycieli,   poradnie   psychologiczno-pedago-

giczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne,

4)   koszty  zwiapane z podr6zq sluZbowq nauczycieli biorapych udzial w formach doskonalenia

zawodowego nauczycieli o kt6rych mowa w § 2 ust.  1  pkt.1 , 3,

5)   koszty vynagrodzenia os6b prowadzqcych dana forme doskonalenia zawodowego nauczy-

cieli,  nieb?dqcych praco\mikami  publicznej  plac6wki  doskonalenia nauczycieli,  publicznej



biblioteki pedagogicznej  lub publicznej  poradni psychologiczno-pedagogicznej , w tym po-

radni specjalistycznej, kt6ra te forms, wspomaganie lub sieci organizuje,

6)   koszty vynagrodzenia os6b prowadzapych dzialania w ramach wspomagania szk61 oraz sieci

wsp6Ipracy  i  samoksztalcenia  dla  nauczycieli  niebedqcych  praco\rmikami  publicznej  pla-

c6wki doskonalenia nauczycieli, publicznej  biblioteki pedagogicznej  lub publicznej poradni

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, kt6ra te formq, wspomaganie

lub sie6 organizuje.

§3

Mcksymalng kwote doflnanSOWania OPIat' o kt6rych mowa w § 6 rozporzadzehia Ministra Edukacji

Narodowej   z   dnia   23   siexpnia   2019   r.   w   sprawie   doflnanSOWania   dOSkOnalenia   ZaWOdOWegO

nauczycieli,   szczeg61o\vych   cel6w   szkolenia  branZowego   oraz   trybu   i wamnk6w   kierowania

nauczycieli na sckolenia branZowe ustala si?  w vysokoSci 1  500,OO zl zajeden semestr.

§4

w 2020 roku ustalono nastepujqce specjalnoSci, na kt6re mole bye przyznane doflnanSOWanie:

1)   doradztwo zawodowe,

2)   edukacja i rehabilitacja os6b z zaburzeniami ze spektnrm autyzmu,

3)   \vychowanie do dycia w rodzinie,

4)   zintegrowana edukacja przedsckolna i wczesnOSZkOlna,

5)   szkola Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej,

6)   edukacja i terapia os6b z zaburzeniami ze spektn- autyzmu,

7)   technika z informatyke,

8)   pedagogika specjalna "Edukacja, terapia i  wspomaganie os6b z zaburzeniami  ze  spektn-

autyzmuJ9,

9)   edukacja i rewalidacja os6b z autyzmem i zespolem Aspergera,

1 0) oligofrenopedagogika.

§5

1.    O przyznaniu doflnanSOWania dla nauczycieli, decyduje dyrektor szkoly lub plac6wki, a dla

dyrektor6w  Burlnistrz  Gminy  Ryman6w,  w  ramach  Srodk6w  przewidzianych  w  planie

flnanSOWym, O kt6rym mowa w §  I.



Zalacznik do Zarzqdzenia Nr I 6/2020
Burmistrza Gminy Ryman6w

z dnia 30 stycznia 2020 I.

Plan Srodk6w flnanso\vych    na 2020 rok   w \vysokoSci 0,8 % \vynikajapy z przepisu art.  70a ust.  I

Karty Nauczyciela   w kwocie  lO9 301,00 zI, kt6ry zostal zabezpieczony w planie finanso\vym po-

szczeg6lnych szk6I:

L.p. Szkola Plan `vydatk6w 2020 rok

1. sp KLIMKdWKA 10 018,00 zI

2. sp KR6LIK POLSKI 6 565,00 zI

3. ZSP MILCZA 9 204,00 zI

4. zsp posADA GdRNA 15 463,00 zI

5. zsp RYMANOw 47 407'00 zI

6. SP SIENIAWA ll 799,00 zI

7. sp wRdBLIK SZLACHECKI 8 845,00 zI


