ZARZĄDZENIE NR 11/21
BURMISTRZA MSZCZONOWA
z dnia 27 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
ustalenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej
kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, punktach
przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mszczonów
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713
z późn. zm.) i art. 70a ust. 3, 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – 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 warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653) zarządzam, co
następuje:
§ 1. Przyjmuje się plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2021:
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nazwa szkoły /przedszkola

Dofinansowanie opłat
pobieranych przez szkoły
wyższe za kształcenie
nauczycieli
Szkoła Podstawowa w Bobrowcach
0,00 zł
Szkoła Podstawowa im. mjr. Józefa
9 000,00 zł
Wiśniewskiego w Lutkówce
Szkoła Podstawowa w Piekarach
18 000,00 zł
Szkoła Podstawowa we Wręczy
3 500,00
Szkoła Podstawowa im. Jana Adama
22 600,00 zł
Maklakiewicza w Mszczonowie
Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan.
2 600,00 zł
Mariana Lipskiego w Osuchowie
Miejskie Przedszkole Nr 1 w
7 000,00 zł
Mszczonowie

Dofinansowanie pozostałych form zgodnie z potrzebami szkoły oraz
kosztów związanych z podróżą
służbową nauczycieli
2 395,00 zł
2 000,00 zł
2 000,00 zł
4 000,00 zł
8 900,00 zł
3 000,00 zł
3 000,00 zł

§ 2. Ze środków, o których mowa w § 1 dofinansowuje się formy kształcenia i doskonalenia zawodowego
nauczycieli określone w art. 70a ust. 3a pkt 1, 2 i 3 ustawy Karta nauczyciela.
§ 3. Ustala się specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane:
1) logopedia, terapia pedagogiczna, integracja/terapia sensoryczna, terapia ręki;
2) doradztwo zawodowe;
3) nauczanie języka angielskiego, w tym na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
4) wychowanie do życia w rodzinie;
5) edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera;
6) kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
7) geografia, biologia, plastyka, informatyka;
8) wczesne wspomaganie rozwoju;
9) zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.
§ 4. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa
w art. 70a ust. 3a pkt 1, 2 ustawy Karta nauczyciela w wysokości do 3 000,00 zł. za semestr dla jednego
nauczyciela za każdy kierunek.
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§ 5. Dofinansowaniem w 2021 r. obejmuje się również opłaty pobierane przez uczelnie za kształcenie
nauczycieli, którzy kontynuują studia objęte dofinansowaniem w latach ubiegłych na podstawie skierowania
udzielonego przez dyrektora.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Mszczonów.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Mszczonowa
Józef Grzegorz Kurek
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