ZARZĄDZENIE NR 418.2020
PREZYDENTA MIASTA EŁKU
z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenia pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia
nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane przez Gminę Miasto Ełk na 2020 rok.
Na podstawie art. 70a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U z 2019 r.
poz. 2215 z późn. zm.) oraz § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r.
w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia
branżowego oraz trybu i kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653)
w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli oraz po zasięgnięciu opinii związków zawodowych
zrzeszających nauczycieli, zarządza się, co następuje:
§ 1. W uchwale budżetowej Rady Miasta Ełku Nr XIV.129.2019 z 18 grudnia 2019 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta Ełku na rok 2020, wyodrębnione zostały środki na dofinansowanie doskonalenia
zawodowego nauczycieli w wysokości 388 513 zł.
§ 2. 1. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, tj. w wysokości 0,8%
planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli dzieli się
w następujący sposób:
1) do wysokości 60% na organizację różnorodnych form doskonalenia ze szczególnym uwzględnieniem
szkoleń, seminariów, konferencji i warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli
zajmujących stanowiska kierownicze, a ponadto na dofinansowanie opłat za kursy doskonalące oraz inne
formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektorów szkół, w tym koszty
przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania uczestniczą
w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.
2) do wysokości 30% na dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli na studiach wyższych, w tym
podyplomowych pobieranych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli.
3) do wysokości 10% na zakup usług szkoleniowych dla kadry kierowniczej, realizowany przez Wydział
Edukacji.
2. Sposób podziału środków określonych w ust. 1 został zaopiniowany przez związki zawodowe
zrzeszające nauczycieli.
§ 3. 1. Ustala się na rok 2020 maksymalną kwotę dofinansowania opłaty za kształcenie pobierane przez
szkołę wyższą i placówki doskonalenia nauczycieli, tj. w wysokości do 60% kwoty opłaty za kształcenie
(czesne) na studiach wyższych i studiach podyplomowych, do 1500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) za
semestr, do 50% kwoty dopłaty za kształcenie (czesne) na kursach kwalifikacyjnych trwających powyżej
3 miesięcy, do 1000 zł (słownie: tysiąc złotych). Do 40% kwoty dopłaty za kształcenia (czesne) na kursach
trwających poniżej 3 miesięcy, do 600 zł (słownie: sześćset złotych).
2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje następujące formy kształcenia:
1) studia uzupełniające magisterskie, studia podyplomowe;
2) kursy kwalifikacyjne dające uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu lub do prowadzenia
dodatkowych zajęć;
3) kursy instruktorskie i trenerskie dla nauczycieli wychowania fizycznego.
3. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje następujące specjalności:
1) język polski, język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa, informatyka,
matematyka, fizyka, chemia, przyroda, biologia, geografia, technika, plastyka, muzyka, etyka, wychowanie
do życia w rodzinie;
2) wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, bibliotekarstwo, doradztwo zawodowe, przedsiębiorczość;
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3) oligofrenopedagogika, surdopedagogika, tyflopedagogika, socjoterapia, terapia pedagogiczna, logopedia,
psychologia, pedagogika, w tym pedagogika specjalna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, praca
z dzieckiem niepełnosprawnym (w tym autystycznym i zespołem Aspergera), praca w dzieckiem zdolnym,
edukacja włączająca, edukacja wczesnoszkolna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, profilaktyka
uzależnień.
4. Decyzję o przyznaniu dofinansowania dla nauczycieli, o którym mowa w ust. 1 podejmuje dyrektor
szkoły, przedszkola, biorąc pod uwagę potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
W przypadku dyrektora wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta Ełku.
5. Dofinansowanie, o którym mowa z ust. 1 może być przyznawane na jeden semestr w danym roku
akademickim.
§ 4. W przypadku braku możliwości wykorzystania środków, o których mowa w § 2 ust. 1 zgodnie
z dyspozycją, dopuszcza się możliwość zmiany przeznaczenia tych środków, po uzyskaniu zgody Prezydenta.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji oraz dyrektorom szkół
i przedszkoli.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta
Ełku
Artur Urbański
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