wólr GMlNy
Zarządzenie Nr 52/19
Wójta Gminy Puck
z dnia 13 marca 2019 r.

w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Puck na rok 2019
Na podstawie art,30 ust. 1z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

oraz§

5 i§7

1

(t.j.

Dz. u. z żoI8, poz.994|,

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r.Wsprawie
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. 2019 r., poz. 136} w zw. ań, 70a ust. 1
ust,

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r, Karta Nauczyciela

(t.

j.

Dz. U. 2078

r., poz.967|,

Wójt Gminy Puck zatządza, co następuje:

§

]..

Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół
r. dofinansowuje się:

W 2018

1) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli,

2) organizacje szkoleń rad pedagogicznych, seminarióW i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli,
W tym d|a nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, a ponadto na dofinansowanie opłat za inne
formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektorów szkół, w tym koszty
przygotowania materiałów szkoleniowych i informacyjnych, przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia
nauczycieli, którzy na podstawie skierowania uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego,
a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje wg potrzeb zaplanowanych na rok 2019,

§

2. Maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły Wyźsze i placówki

doskonalenia nauczycieli, o których mowa w § 1 pkt 1, za dwa semestry lub całą formę,
Wynosi: 4000 zł,

§3.
1. Dofinansowaniem form doskonalenia zawodowego nauczycieli o których mowa w § 1 pkt 1obejmuje
studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe z zakresu iw specjalnościach związanych z:

1/ uzyskaniem kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu, wynikających z Wieloletniego planu
doskonalenia danej placóWki,
2/ uzyskaniem kwalifikacji nauczycieIi w zakresie doradztwa zawodowego,

-

3/ uzyskaniem kwalifikacji nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej, pomocy psychologiczno
pedagogicznej, praca z uczniem z deficytami rozwojowymi np. dysleksja, dyskalkulia, dysorto8rafia,
dys8rafia,

4/ uzyskaniem innych specjalnościWynikających z planu pracy szkoły.

2. Dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycielio których mowa W § 1 pkt 2 obejmuje
następujące za8adnienia:

L/ egzaminy, sprawdziany, pomiar dydaktyczny, interpretacja WynikóW: analiza i Wykorzystanie wyników
egzaminów zewnętrznych w podnoszeniu efektów nauczania, motywująca iaktywizująca rola
wewnątrzszkolnych systemów oceniania oraz pro8ramów oceniania iform żajęć, ocena opisowa
wskazująca potrzeby rozwojowe i edukacyjne związane z przezwyciężaniem trudnościw nauce lub
rozWijaniem uzdolnień, ocenianie kształtujące,

ż/ praca z dziećmi iuczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych: inte8racja sensoryczna,
doskonalenie umiejętnościwychowawczych z uwzględnieniem profilaktyki uzależnień, pr2eciWdziałanie
agresji i przemocy w szkole i poza szkolą, praca z uczniamiz deficytamirozwojowymi np. dysleksja,
dyskalkulia, dysortografia, jak rozwijać potencjał twórczy uczniów na danym przedmiocie, jak

rozpoznawać zachowania samobójcze iautoagresywne, nauczanie języków obcych uczniów z dysleksją,
profesjonalny warsztat specjalisty terapii pedagogicznej,
3/ motywowanie uczniów, praca z uczniem zdolnym, rekreacja, ocena jakościwychowania fizycznego

i

stanu kultury fizycznej, metodyka nauczania języków obcych, metody pracy z uczniem pomocne przy
organizacji nowego modelu pomocy psycholo8iczno - pedagogicznej, metodyka nauczania języka
kaszubskiego, praca z uczniami mającymi trudności W uczeniu,
4/ stosowanie praWa ośWiatoWego: prowadzenie dokumentacji procesu edukacyjnego, praWo ośWiatowe
dla nauczyciela, dyrektora, wicedyrektora, aktualne zadania rady pedagogicznej, warsztaty z obsługi

tablicy interaktywnej, kursy doskonalące wg zapotrzebowania nauczycieli,

5/ kinesiotaping w logopedii ifizjoterapii stomatologicznej, wspomaganie rozwoju mowy ikomunikacji

z

Wykorzystaniem elementów metody Werbo- tonalnej,

6/ inne, wynikające z planu pracy szkoły.

§

4. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Zespołu

obsłu8i Placówek OświatoWych W Gminie

Puck.

§

5. Zarżądzenie wchodzi w źycie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2019 r,

