ZARZĄDZENIE Nr^../21
PREZYDENTA MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia^. stycznia 2021 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz formy i specjalności kształcenia,
objęte dofinansowaniem w 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.), zgodnie z Uchwałą Budżetową Miasta

Żyrardowa na rok 2021 Nr XXXIIl/276/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 grudnia 2020 r.,
w związku z art. 70a ust. 1, 3 i 3a 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), w porozumieniu

z dyrektorami jednostek oświatowych, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji
związkowych zrzeszających nauczycieli - zarządzam, co następuje:

§1.

Ilekroć w’ zarządzeniu jest mowa bez bliższego określenia o:

1) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub placówkę oświatową,
dla której organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów;

2) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki
oświatowej zatrudnionego w jednostce, o której mowa w pkt 1;

3) nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczyciela zatrudnionego w jednostce,
o której mowa w pkt 1.
§2.

1. W Uchwale Budżetowej Miasta Żyrardowa na rok 2021 wyodrębniono w rozdziałach: 80146
i 85446 środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości
0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe

nauczycieli - na łączną kwotę 259 071 zł.
2. Ze środków na doskonalenie zawodowe dofinansowuje się w części lub w całości:

1) koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach,

szkoleniach,

studiach

podyplomowych

oraz

innych

formach

doskonalenia

zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia
nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują

doskonalenie zawodowe nauczycieli;
2) koszty udziału nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez

szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli;
3) koszty związane z podróżą służbową nauczyciela biorącego udział w formach

doskonalenia zawodowego nauczycieli;
4) koszty dystrybucji i druku materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla nauczycieli.

3, Środki, o których mowa w ust. 1 dzieli się w następujący sposób:

1) 72% środków na dofinansowanie kosztów wymienionych w ust. 2 pkt 1 i 3;
2) 22% środków na dofinansowanie kosztów wymienionych w ust. 2 pkt 2;
3) 6% środków na dofinansowanie kosztów wymienionych w ust. 2 pkt 4.
§3.

1. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły
wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli - w wysokości do 50% poniesionych kosztów,
ale nie więcej niż 2 000 zł dla jednego nauczyciela w bieżącym roku kalendarzowym.
2. Opłaty za udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach,

szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych
przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których

zadania

statutowe

obejmują

doskonalenie

zawodowe

nauczycieli

-

mogą

być

dofinansowane do 100% poniesionych kosztów.
§4.

1. Dofinansowaniem, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 obejmuje się niżej wymienione

formy kształcenia:
1) studia magisterskie uzupełniające, nadające nowe kwalifikacje;
2) studia podyplomowe;
3) kursy kwalifikacyjne nadające uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu.

2. Dofinansowuje się następujące specjalności kształcenia nauczycieli, uwzględniające
potrzeby kadrowe szkół, w obszarach:

1) pedagogika specjalna;

2) terapia pedagogiczna;
3) integracja sensoryczna;

4) logopedia;

5) wspieranie rozwoju dzieci niepełnosprawnych;

6) teologia;
7) język angielski;
8) geografia;

9) fizyka;

10) bibliotekoznawstwo;

11) edukacja dla bezpieczeństwa;
12) plastyka;
13) technika;
14) wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna.
§5.

1. Środki na dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 przeznacza się
na organizację różnych

form doskonalenia nauczycieli

w zakresie następujących

priorytetów:
1) wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem
zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych;

2) kształcenia uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi;
3) prawa oświatowego i zarządzania oświatą;

4) ewaluacji pracy nauczyciela;
5) realizacji podstawy programowej;

6) bezpieczeństwa ucznia, szkoły i nauczycieli oraz kształtowania postaw wobec
obecnych zagrożeń;

7) rozwijania kompetencji matematycznych uczniów;

8) wykorzystania w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod

kształcenia na odległość;

9) bezpiecznego i efektywnego korzystania z technologii cyfrowych;
2. W szczególnych przypadkach dofinansowanie może być udzielone w zakresie tematyki

innej niż wymieniona w ust. 1, wynikającej z bieżących potrzeb szkoły.
§6.

1. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 może otrzymać nauczyciel, który:

1) jest zatrudniony w szkole na co najmniej !6 etatu;

2) podnosi swoje kwalifikacje lub uzupełnia je zgodnie z potrzebami kadrowymi

i organizacyjnymi szkoły, uwzględniając priorytety określone przez organ prowadzący.

2. Dofinansowanie do kształcenia nie przysługuje nauczycielowi, który:

1) jest zatrudniony w ramach umowy na zastępstwo;

2) pracuje krócej niż 1 rok w danych jednostkach oświatowych prowadzonym przez

Miasto Żyrardów;
3) powtarza semestr lub korzysta z urlopu dziekańskiego.

3. Przerwanie lub niedokończenie przez nauczyciela toku określonej formy kształcenia,
zobowiązuje nauczyciela do zwrotu otrzymanej kwoty dofinansowania.
4. W przypadku, gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu

podlega tylko jeden z nich.

5. Nauczyciel ubiegający się o dofinansowanie do studiów lub kursu kwalifikacyjnego składa
do dyrektora szkoły wniosek, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
6. Dyrektor szkoły sporządza wykaz wniosków złożonych przez nauczycieli, który wraz

z wnioskami przekazuje do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żyrardowa.

7. Dyrektor ubiegający się o dofinansowanie do studiów lub kursu kwalifikacyjnego składa
wniosek stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, w Biurze Obsługi Klienta

Urzędu Miasta Żyrardowa.
§7.

1. Wnioski

dotyczące

dofinansowania

kosztu

doskonalenia

rady

pedagogicznej

i indywidualnych form doskonalenia nauczycieli należy składać w Biurze Obsługi Klienta
Urzędu Miasta Żyrardowa, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do niniejszego

zarządzenia.
2. Dofinansowanie do doskonalenia innych form niż wymienione w § 6 ust. 1 może uzyskać

każdy nauczyciel zatrudniony w danej szkole i skierowany przez dyrektora tej jednostki.
3. Wnioski dotyczące dofinansowania kosztu druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych
i informacyjnych należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żyrardowa
według wzoru określonego w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

4. Faktury dotyczące wniosków, o których mowa w ust. I i 2, których odbiorcą jest szkoła,
muszą być wystawione niezwłocznie po odbyciu danej formy doskonalenia.

5. Termin zapłaty wskazany na fakturze nie może być krótszy niż 14 dni od daty
ich wystawienia.
§8.

1. Wszystkie wnioski można składać w ciągu całego roku kalendarzowego, ale nie później
niż do 15 grudnia 2021 r.

2. Do każdego wniosku należy dołączyć potwierdzenie uczestnictwa w danej formie

kształcenia lub doskonalenia (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez

dyrektora szkoły) wraz z oryginalnymi fakturami lub rachunkami.
3. Środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową nauczyciela będą
dofinansowane na podstawie wydanego przez dyrektora szkoły polecenia wyjazdu

służbowego dołączonego do wniosku, stanowiącego załącznik nr 3.

4. Wypłata dofinansowania doskonalenia zawodowego będzie realizowana przez Centrum

Usług Wspólnych w Żyrardowie.
5. Każdy wniosek o dofinansowanie zatwierdza Prezydent Miasta Żyrardowa, biorąc
pod uwagę opinię dyrektora szkoły.

6. Kserokopia zaopiniowanego i zatwierdzonego wniosku zostanie przekazana dyrektorowi
szkoły.
§9.

Dyrektor szkoły do dnia 31 października 2021 r. składa do organu prowadzącego wniosek,

stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia o dofinansowanie doskonalenia

zawodowego nauczycieli w następnym roku budżetowym, uwzględniając następujące
potrzeby:

1) wyniki nadzoru pedagogicznego;
2) wyniki egzaminów;
3) zadania związane z realizacją podstawy programowej;

4) wymagania wobec szkół i placówek, określone w przepisach wydanych przez Ministra
Edukacji Narodowej;
5) wnioski nauczycieli o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli.
§10.

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Żyrardowa.
§11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Pre/denl MiasIzZyrardowa

.ucjan Krzysztof Chrzanows,

Załącznik nr I
do Zarządzenia Nr <u./21
z dnia
stycznia 2021 r.

pieczątka szkoły

Żyrardów, dnia . ............ ..........

Wniosek Nauczyciela

ubiegającego się o dofinansowanie kosztu kształcenia
I.

Dane wnioskodawcy

1.

Imię i nazwisko.................................................................. ........ . ................... .............................

2.

Adres zamieszkania........................................................................................................................

3.

Miejsce pracy................................................................................... ................... ............ .............
nazwa i adres szkoły

4.

Staż pracy pedagogicznej ogółem:..................... w tym w danej szkole..........................................

5.

Wykształcenie:................................................................................................................ .......... . ......
poziom, kierunek

6.

Stopień awansu zawodowego:........................ .............................. . ............... ..................................

7.

Nauczany przedmiot/y:................ .................. . .................................. ............................... . ........ .

II.

1.

Informacja o podjętym ksztalceniu/doskonaleniu

Nazwa uczelni ................. ............ . .................................... . ............................... ........... .................

2, Kierunek/specjalność ............. . ..................................... . ........................... . ..................................

3.

Forma.................................... , semestr. ......, czas trwania: od................... do.....................

4.

Koszt kształcenia za jeden semestr......................... . ....................................................................

5.

*
Załączniki:

*Uwaga!
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z uczelni o stanie odbywanych studiów/kursu oraz oryginalną
fakturę/rachunek wraz z potwierdzeniem zapłaty.
str. 1 z 3

III.

Nazwa banku i numer konta, na które należy przesłać kwotę dofinansow ania:

Własnoręcznym podpisem stwierdzam prawdziwość danych zawartych w I - III części wniosku.

.............. ................ dnia........................
miejscowość

IV.

czytelny podpis wnioskodawcy

Opinia Dyrektora:

.............................. , dnia.......................
miejscowość

pieczątka i podpis dyrektora szkoły
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V.

Analiza formalna wniosku

Wniosek spełnia wymogi formalne zgodne z Zarządzeniem Nr ,.../21

Potw ierdzenie, że dana fonna kształcenia jest zgodna
z priorytetami określonymi w § 4 ust. 2 Zarządzenia

pkt:

tak

nie

tak

nie

Proponowana kwota dofinansowania

zł

pieczątka i podpis dyrektora Wydziału Edukacji

Po rozpatrzeniu Pani/a wniosku, któiy wpłynął do Urzędu Miasta Żyrardowa w dniu....................... ,
zgodnie z Zarządzeniem Nr.. ../21 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia .... stycznia 2021 r. w sprawie
planu

dofinansowania form

doskonalenia

zawodowego

nauczycieli,

maksymalnej

kwoty

dofinansowania opłat oraz formy i specjalności kształcenia, objęte dofinansowaniem w 2021 roku,
przyznaję /nie przyznaję
*
dofinansowanie/a w wysokości....................................... zł

*zaznaczyć odpowiedni wariant

Uzasadnienie:

.............................. dnia.........................
miejscowość

pieczątka i podpis Prezydenta Miasta Żyrardowa
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Załącznik nr 2
.
do Zarządzenia Nr... .12 i
z dnia ;/i;. stycznia 2021 r.

pieczątka szkoły

Żyrardów, dnia........................

Wniosek Dyrektora

ubiegającego się o dofinansowanie kosztu kształcenia
I.

Dane wnioskodawcy

1.

Imię i nazwisko.............................

2.

Adres zamieszkania........................................................................................................................

3.

Miejsce pracy................................................................................... ........................... ..................

.................................

nazwa i adres

4.

Staż pracy pedagogicznej ogółem ..................... w tym w danej szkole...........................................

5.

Wykształcenie........................................................ .............. . ..........................................................
poziom, kierunek

6.

Stopień awansu zawodowego................ .......................................................................................

7.

Nauczany przedmiot/y ................ . ........................................................ . .................. . .....................

II. Informacja o podjęty m kształceniu/doskonaleniu

1.

Nazwa uczelni .................................................................................................................. .................

2.

Kierunek/specjalność ................... ........................................................ ........... . ............................

3.

Forma....... ............. . ........ ...., semestr.......... , czas trwania: od.................... do ...............

4.

Koszt kształcenia za jeden semestr ............................................ ........ . ..................................... . .

5.

*
Załączniki:

*Uwaga!
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z uczelni o stanie odbywanych studiów/kursu oraz oryginalną
fakturę/rachunek wraz z potwierdzeniem zapłaty.
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III.

Nazwa banku i numer konta, na które należ}' przesiać kwotę dofinansowania:

Własnoręcznym podpisem stwierdzam prawdziwość danych zawartych w 1 - III części wniosku.

.............................. dnia........................
czytelny podpis wnioskodawcy

miejscowość

IV.

Analiza formalna wniosku

Wniosek spełnia wymogi formalne zgodne z Zarządzeniem Nr ...721

tak

nie

Potwierdzenie, że dana forma kształcenia jest zgodna
z priorytetami określonymi w § 4 ust. 2 Zarządzenia

tak

nie

pkt:

zł

Proponowana kwota dofinansowania

pieczątka i podpis dyrektora Wydziału Edukacji

Po rozpatrzeniu Pani/a wniosku, który wpłynął do Urzędu Miasta Żyrardowa w dniu ....................... ,
zgodnie z Zarządzeniem Nr ..../21 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia .... stycznia 2021 r. w sprawie

planu

dofinansowania

form

doskonalenia

zawodowego

nauczycieli,

maksymalnej

kwoty

dofinansowania opłat oraz formy i specjalności kształcenia, objęte dofinansowaniem w 202J roku,
przyznaję /nie przyznaję
*
dofinansowanie/a w wysokości....................................... zł

‘zaznaczyć odpowiedni wariant

Uzasadnienie

................................ dnia..........................
miejscowość

pieczątka i podpis Prezydenta Miasta Żyrardowa
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Załącznik nr 3
,,
do Zarządzenia Nr ../21
z dnia A£ stycznia 2021 r.

Żyrardów, dnia............ ...........

..................................
pieczątka szkoły

Wniosek
o dofinansowanie kosztu doskonalenia
I.

Informacje o podmiocie prowadzącym wybraną formę doskonalenia:

Nazwa i adres:

...................................................................

, tel..............................................

li. Informacja na temat formy doskonalenia:

1. Rodzaj formy:.....................................................................................................................................
2.

Temat:................................ .......... . .......................................... . ............................................... .

3. Termin:................ .............. . .............................. .......................................................................... .
4. Liczba godzin:................................ ...................................................................................................
5. Liczba uczestników: ........................................................................... . ............................... . ..........

6. Koszt:...............................................................................................................................................
7. *
Załączniki: ........................................................................................................................................

III. Uwagi dyrektora:

............ ................. , dnia.......................
miejscowość

pieczątka i podpis dyrektora szkoły

*Uwaga!
Do wniosku należy dołączyć oryginalną fakturę (opisaną przez dyrektora szkoły) wraz z kopią zaświadczenia

o ukończonej formie doskonalenia.
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IV. Analiza formalna wniosku:

Wniosek spełnia wymogi formalne zgodne z Zarządzeniem Nr ,.../21

tak

nie

Potwierdzenie, że dana forma doskonalenia jest zgodna
z priorytetami określonymi w § 5 ust...... Zarządzenia

tak

nie

pkt:

Proponowana kwota dofinansowania

zł

pieczątka i podpis dyrektora Wydziału Edukacji

Po rozpatrzeniu Pani/a wniosku, który wpłynął do Urzędu Miasta Żyrardowa w dniu ....................... ,
zgodnie z Zarządzeniem Nr ,.../21 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia .... stycznia 2021 r. w sprawie

planu

dofinansowania form

doskonalenia

zawodowego

nauczycieli,

maksymalnej

kwoty

dofinansowania opłat oraz formy i specjalności kształcenia, objęte dofinansowaniem w 2021 roku,
przyznaję /nie przyznaję
*
dofinansowanie/a w wysokości....................................... zł

‘zaznaczyć odpowiedni wariant

Uzasadnienie

...............
miejscowość

dnia........................
pieczątka i podpis Prezydenta Miasta Żyrardowa
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Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr <W./21
z dnia żłó stycznia 2021 r.

Żyrardów, dnia........................

pieczątka szkoły

Wniosek
o dofinansowanie kosztu druku i dystrybucji materiałów
szkoleniowych i informacyjnych
Rodzaj i koszt materiałów :

I.

Lp.

Rodzaj kosztu

Ilość

Koszt

1.
2.

3.

Razem:

II. Załączniki:
*

III. Uwagi dyrektora:

.............................. dnia.........................
miejscowość

pieczątka i podpis dyrektora szkoły

*Uwaga!
Do wniosku należy dołączyć oryginalną fakturę, opisaną przez dyrektora szkoły.
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IV. Analiza formalna wniosku:

Wniosek spełnia wymogi formalne:

tak

Proponowana kwota dofinansowania

nie

zł

pieczątka i podpis dyrektora Wydziału Edukacji

Po rozpatrzeniu Pani/a wniosku, który wpłynął do Urzędu Miasta Żyrardowa w dniu ....................
zgodnie z Zarządzeniem Nr ... ./21 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia .... stycznia 2021 r. w sprawie
planu

dofinansowania form

doskonalenia

zawodowego

nauczycieli,

maksymalnej

kwoty

dofinansowania opłat oraz formy i specjalności kształcenia, objęte dofinansowaniem w 2021 roku,
przyznaję /nie przyznaję
*
dofinansowanie/a w wysokości................................... .

zł

‘zaznaczyć odpowiedni wariant

Uzasadnienie:

..................
miejscowość

dnia.... ............ ......
pieczątka i podpis Prezydenta Miasta Żyrardowa

StT. 2 Z 2

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr Al.721
z dnia : i A stycznia 2021 r.
pieczątka szkoły

PLAN
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

NA ROK BUDŻETOWY 2022
Formy kształcenia
zawodowego

Kierunek, specjalność

Liczba nauczycieli

Przewidywany
koszt

Razem:

zł

Liczba nauczycieli

Przewidywany
koszt

Studia podyplomowe

Studia magisterskie
uzupełniające
nadające nowe
kwalifikacje

Kursy kwalifikacyjne
nadające uprawnienia
do nauczania
drugiego przedmiotu

Formy doskonalenia
zawodowego

Tematyka doskonalenia

(rada pedagogiczna)

Seminaria,
konferencje,
wykłady, warsztaty,
szkolenia i inne
formy doskonalenia
zawodowego
nauczycieli

Razem:

Koszty druku i dystrybucji materiałów
szkoleniowych i informacyjnych

Koszty przejazdów (delegacje)

.............................. zł

.............................. zł

zł

................................ dnia..........................
miejscowość

pieczątka i podpis dyrektora szkoły
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