
Zarz±dzenie Nr 13/2020 

Wójta Gminy Lichnowy 

Z dnia 13 marca 2020 r. 

w sprawie okre¶lenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
maksymalnej kwoty dofinansowania opiat za kszta³cenie pobieranych przez szkopy wy¿sze i placówki 
doskonalenia nauczycieli oraz form i specjalno¶ci kszta³cenia, na które badzie przyznawane 
dofinansowanie w placówkach o¶wiatowych prowadzonych przez gmina Lichnowy w 2020 r. 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy Z dnia 8 marca 1990 r. o samorz±dzie gminnym 
(t. j .  Dz.U. z 2019 r., poz.506 ze 2m.), art.70a ust.3a ustawy 2 dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(t . j .  Dz.U. z 2019 r., poz.2215) W zwi±zku z § 5 i § 6 rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej Z dnia 
23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegó³owych 
celów szkolenia bran¿owego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia bran¿owe 
( Dz.U. z 2019 r., poz.1653) W porozumieniu z dyrektorami szkód z terenu gminy Lichnowy zarz±dzam, 
co nastêpuje: 

³1. 
1. W bud¿ecie gminy Lichnowy na 2020 r. przeznacza sio kwota 34.172 za na doskonalenie 

zawodowe nauczycieli zatrudnionych W szkopach prowadzonych przez gmina Lichnowy. 
Ustala sio plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkód 
prowadzonych przez gmina Lichnowy wg poni¿szego zestawienia: 
1) Szkopa Podstawowa im. Edyty Czoskówny W Szymankowie - 7.096 zł, 
2) Szkopa Podstawowa im. Stefana Żeromskiego W Lichnowach - 12.725 zł, 
3) Szkopa Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. W Lisewie Malborskim - 14.351 zł. 

§ 2. 

Ze Grodków okre¶lonych W § 1 dofinansowane będą następujące formy doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, wynikaj±ce z potrzeb szkód: 

1) kszta³cenie na studiach podyplomowych, studiach wy¿szych i kursach kwalifikacyjnych 
nadaj±cych uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu i prowadzenia dodatkowych 
zajęć, 

2) udzia³ W seminariach, konferencjach, wyk³adach, warsztatach, szkoleniach oraz innych 
formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki 
doskonalenia nauczycieli, szkopy wy¿sze oraz inne podmioty, 

3) organizacja oraz udzia³ w szkoleniach, seminariach oraz konferencjach szkoleniowych dla 
dyrektorów szkód oraz rad pedagogicznych. 

2. 



§ 3. 

Usta³a sio maksymalne kwoty dofinansowania opiat 2³ kszta³cenie pobierane przez szkopy wy¿sze i 
zak³ady kszta³cenia nauczycieli W 2020 r. W wysoko¶ci: 

1) 

2) 

W przypadku studiów wy¿szych i studiów podyplomowych - do 1200 za za kaidy semestr 
studiów, nie wiêcej jednak nie do 50% kosztów kszta³cenia, 
W przypadku kursów kwalifikacyjnych lub doskonal±cych - do 800 za jednorazowo, nie wiêcej 
nie do 50% kosztów kszta³cenia. 

³4. 

W 2020 dofinansowuje sio następujące formy i specjalno¶ci kszta³cenia nauczycieli: 

1) 

Z 

2) 

b) 
c) 
d) 
e) 

specjalno¶ci: 
a) wiedza o społeczeństwie, 
b) historia, 
c) technika, 
d) geografia, 
e) edukacja i rehabilitacja osób Z niepełnosprawnością intelektualna, 
f) oligofrenopedagogika, 
g) zarz±dzanie oświatą W przypadku osób pełniących funkcje kierownicze w szkole, 
h) tyflopedagogika, 
i) bibliotekoznawstwo, 
j) neurodydaktyka, 
k) stosowanie aktywizuj±cych metod nauczania, 
l) wykorzystywanie technologii informacyjno - komunikacyjnych w realizacji podstawy 

programowej kszta³cenia ogólnego, 
m) wykorzystywanie aktywizuj±cych i innowacyjnych metod nauczania, 
n) organizacja pracy szkopy, 
o) wspó³praca Z rodzicami, 
p) praca metoda projektów, 
q) wykorzystywanie technologii informacyjnej W realizowaniu zadam zwi±zanych 

planowaniem pracy nauczycieli, 
r) diagnoza stylu uczenia sio, 
s) profilaktyka uzależnień, 
t) indywidualizacja procesu nauczania, 
u) motywowanie uczniów do nauki, 
v) technologia informatyczna, 
wi nowoczesne metody nauczania, 
x) agresja i przemoc w¶ród młodzieży. 
formy kszta³cenia: 
a) studia wyższei podyplomowe daj±ce dodatkowe kwalifikacje lub umożliwiające nauczanie 

drugiego przedmiotu, 
kursy kwalifikacyjne i doskonal±ce, 
szkolenia, seminaria, wyk³ady, konferencje szkoleniowe dla nauczycieli i dyrektorów, 
warsztaty metodyczne i przedmiotowe, 
szkolenia rad pedagogicznych. 

r. 



Wykonanie zarz±dzenia powierza sio dyrektorom szkód. 

§ 5. 

Zarz±dzenie wchodzi w Zycie z dniem wydania. 

§ 6. 

/ 

Tzn M' czersk ‹,-h. 


