-projektZarządzenie nr 3…..2021
Wójta Gminy Chełm Śląski
z dnia ………. 2021 roku
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie
nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę
Chełm Śląski
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(jt.: Dz. U. 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku
– Karta Nauczyciela (jt.: Dz. U. 2019r., poz. 2215 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania
doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz
trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenie branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653)
zarządzam co następuje:

§1
Ustala się plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 rok,
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2
Ze środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli mogą być
dofinansowane następujące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, wynikające
z potrzeb placówki:
1) studia wyższe – studia prowadzone przez uczelnię posiadająca uprawnienia do ich
prowadzenia, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata lub magistra
2) studia podyplomowe, uzupełniające oraz kursy kwalifikacyjne prowadzone przez
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
3) szkolenia, seminaria, konferencje szkoleniowe dla nauczycieli i kadry kierowniczej
§3
1. Maksymalne dofinansowanie opłaty za podnoszenie kwalifikacji na studiach wynosi
55% opłaty za każdy semestr studiów, ale nie więcej niż 1000,00 złotych za semestr.
2. Dofinansowanie do kursów kwalifikacyjnych lub innych form doskonalenia dających
kwalifikacje wynosi 55% wymaganej opłaty, ale nie więcej niż 1000,00złotych
3. Dofinansowanie do kursów doskonalących i innych oraz warsztatów szkoleniowych
wynosi 100% opłaty za każdą wymienioną formę dokształcania, ale nie więcej niż
1000,00 złotych.
§4
Dofinansowaniem objęte jest kształcenie na specjalnościach wynikających z potrzeb
kadrowych placówek oświatowych Gminy Chełm Śląski ujętych w planie dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2021 roku.

§5
Świadczenie wypłacane jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy:
1) dyrektorem szkoły lub przedszkola a Wójtem Gminy,
2) nauczycielem a dyrektorem szkoły lub przedszkola
§6
1. Wypłata świadczenia następuje na wniosek nauczyciela złożony do dyrektora,
a w przypadku dyrektora do Wójta Gminy Chełm Śląski wraz z dołączonym
zaświadczeniem o zaliczeniu poprzedniego semestru, a w przypadku kursu
kwalifikacyjnego z dołączonym potwierdzeniem ukończenia kursu.
2. Wypłata świadczenia następuje na podstawie przedstawionej faktury VAT lub rachunku.
§7
Nauczycielowi nie przysługuje dopłata do żadnej formy doskonalenia zawodowego
za powtarzany rok, semestr lub kurs.
§8
W umowach o jakich mowa w § 5 należy zastrzec, że w przypadku rezygnacji z pracy
w placówce oświatowej, z której nauczyciel otrzymał dofinansowanie wcześniej niż po trzech
latach oraz gdy nauczyciel zostanie zwolniony dyscyplinarnie, dofinansowanie podlega
zwrotowi.
§9
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i przedszkola prowadzonych przez
Gminę Chełm Śląski, natomiast nadzór nad jego wykonaniem powierza się Kierownikowi
Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim.
§ 10
Traci moc zarządzenie nr 3.7.2020 Wójta Gminy Chełm Śląski z dnia 14 kwietnia 2020 roku
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie
nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chełm
Śląski
§ 11
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

