Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
ON.0050.3082.2018.MZO
Prezydenta Miasta Bielska-Białej
z dnia 13 kwietnia 2018r.

PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELI W ROKU 2018

I. Zasady podziału środków.
Środki przeznaczone na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli
w roku budżetowym 2018 r. zapisane w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej
miasta Bielska-Białej na 2018 rok, NR XXXVI/700/2017/2017 z dnia 19 grudnia
2017r., przeznacza się na sfinansowanie następujących zadań:
1. 20% środków finansowych zaplanowanych w budżecie na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych
w Bielsku-Białej w roku budżetowym 2018 r. przeznacza się na
dofinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom
dyplomowanym, którym powierzono zadania doradcy metodycznego.
2. Podział pozostałych środków dokonywany jest z uwzględnieniem wysokości
środków finansowych przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej
Miasta oraz priorytetowych kierunków doskonalenia w oparciu o plany
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli przekazane do
MZO przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych do 30 listopada 2017 r.
według następujących proporcji:
a) 40% środków finansowych zaplanowanych w budżecie na
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół
i placówek oświatowych przeznacza się na szkolenia rad
pedagogicznych, oraz grup nauczycieli między innymi: nauczycieli
szkół, które otrzymują pracownie komputerowe, wprowadzają nowe
systemy informatyczne, pracowników poradni psychologicznopedagogicznych, nauczycieli doradców metodycznych, dyrektorów
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, organizację konferencji
szkoleniowych, wykładów i seminariów dla nauczycieli oraz
przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych;
b) 60% środków finansowych zaplanowanych w budżecie na
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół
i placówek oświatowych
przeznacza się na organizację
indywidualnego doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół
i placówek oświatowych. Z powyższej kwoty wydziela się 6% na
doskonalenie
indywidualne
dyrektorów szkół
i placówek
oświatowych.

Polecenia wypłaty środków przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia
indywidualnego nauczycieli należy złożyć do MZO do dnia 5 października 2018 r.
Rozliczenie
środków
finansowych
wykorzystanych
na
dofinansowanie
indywidualnego doskonalenia nauczycieli ( zgodnie z załącznikiem nr 5 ) należy
złożyć do MZO w dniach 01 - 05 października 2018 roku. Niewykorzystane przez
przedszkola, szkoły i placówki środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie
indywidualnego doskonalenia zawodowego nauczycieli zostaną ponownie
rozdzielone pomiędzy tymi placówkami, które w dniach 01 - 05 października 2018 r.
złożą do Miejskiego Zarządu Oświaty wniosek o zwiększenie kwoty przeznaczonej
na dofinansowanie indywidualnego doskonalenia nauczycieli (zgodnie z załącznikiem
nr 6). W pierwszej kolejności dodatkowe środki będą przyznawane na sfinansowanie
doskonaleń zawodowych zgodnych z priorytetami oraz realizowanych w ostatnim
kwartale roku 2017 i pierwszych trzech kwartałach 2018 r.
Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 01 - 31 marca 2018 r., składa organowi
prowadzącemu sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w poprzednim roku
budżetowym (wg załącznika nr 7).

II. Warunki przyznania
kwalifikacyjnych.

dofinansowania

do

studiów

lub

kursów

1. Dofinansowanie do studiów, studiów doktoranckich, kursów kwalifikacyjnych
i doskonalących dotyczy kierunków przedstawionych w polityce oświatowej
państwa ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z wdrażaniem
i realizacją nowej podstawy programowej, udzielaniem pomocy psychologicznopedagogicznej w szkołach i placówkach oraz integracji sensorycznej.
2. Środki przeznaczone na doskonalenie dzieli się proporcjonalnie do liczby
nauczycieli zatrudnionych w danej szkole lub placówce w przeliczeniu na etaty.
3. Dofinansowanie do studiów, studiów doktoranckich, kursów kwalifikacyjnych
i doskonalących w 2018 roku nie może być wyższe niż 3500 zł.
4. O wysokości dofinansowania decyduje dyrektor szkoły lub placówki biorąc pod
uwagę obszary wskazane w § 6 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału
środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety
poszczególnych
wojewodów,
form
doskonalenia
zawodowego
dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów
prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i
wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków
(Dz.U.2002 r. Nr 46, poz.430 z późn. zm.) oraz wysokość środków finansowych
przeznaczonych w danej szkole lub placówce na dofinansowanie doskonalenia
nauczycieli.
5. Nauczyciel zatrudniony w kilku placówkach edukacyjnych, może ubiegać się
o dofinansowanie w tych placówkach, jednakże suma dofinansowania
otrzymanego ze wszystkich placówek nie może przekroczyć kwoty 3500 zł.

6.

7.

8.

9.

Ponadto nauczyciel ubiegający się o dofinansowanie w kilku placówkach
zobowiązany jest do poinformowania o tym dyrektorów tych placówek.
Doskonalenie zawodowe dyrektorów placówek oświatowych odbywa się na
podstawie skierowania uzyskanego od dyrektora MZO. Wniosek o skierowanie
należy złożyć min. 14 dni przed rozpoczęciem doskonalenia. Warunkiem
uzyskania dofinansowania doskonalenia jest przedłożenie w MZO faktury
potwierdzającej dokonanie wpłaty za uczestnictwo w formie doskonalenia
zawodowego zgodnej ze skierowaniem. Środki przeznaczone na dofinansowanie
studiów, studiów podyplomowych, studiów doktoranckich, kursów kwalifikacyjnych
i doskonalących dla dyrektorów przyznane na podstawie skierowania uzyskanego
od dyrektora MZO będą wypłacane na bieżąco na podstawie przedłożonych w
MZO faktur, nie później niż do dnia 30 listopada 2018 roku.
Środki finansowe przeznaczone na szkolenia rad pedagogicznych, szkolenia grup
nauczycieli przyznawane będą na wniosek dyrektora przedszkola, szkoły
lub placówki oświatowej organizującej szkolenie (zgodnie z załącznikiem nr 3).
Wniosek należy złożyć min. 14 dni przed planowanym terminem szkolenia.
Dyrektor wnioskując o wysokość środków przeznaczonych na szkolenie rady
pedagogicznej zobligowany jest do uzasadnienia wyboru oferty. Zaleca się
rozeznanie rynku wśród minimum 3 podmiotów.
Dofinansowanie dotyczy kierunków przedstawionych w polityce oświatowej
państwa, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z wdrażaniem
i realizacją nowej podstawy programowej, udzielaniem pomocy psychologicznopedagogicznej w szkołach i placówkach oraz integracji sensorycznej.
Środki finansowe przeznaczone na organizację konferencji szkoleniowych
i seminariów dla nauczycieli, przygotowanie materiałów szkoleniowych
i informacyjnych
oraz szkolenia
nauczycieli doradców metodycznych
przyznawane są przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty na wniosek
dyrektora danej placówki oświatowej.
Środki finansowe przeznaczone na organizację konferencji szkoleniowych,
seminariów, szkoleń dla grup nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze
oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych, przyznawane są
przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty na podstawie wniosku
odpowiedzialnego w danej sprawie pracownika Miejskiego Zarządu Oświaty.

