ZARZĄDZENIE NR B.0050.013.2021
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA
z dnia 27 stycznia 2021 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli na rok 2021
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 713 z późn. zm.), art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2215) oraz § 5, § 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 szkół
BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
postanawia:
§ 1.Przyjąć na rok 2021 plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli,
prowadzonych przez gminę Bieruń, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.1. Ustalić maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady
kształcenia nauczycieli w wysokości 70% czesnego jednakże nie większą niż kwotę 800 zł
za semestr dla jednego nauczyciela.
2. Określić specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone, zgodnie z Załącznikiem
Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Powierzyć wykonanie i aktualizację treści zarządzenia Sekretarzowi Miasta.
§ 4. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr B.0050.013.2021
Burmistrza Miasta Bierunia
z dnia 27 stycznia 2021 r.

Plan dofinansowania
Lp.
1.

2.

Przeznaczenie
Organizacja szkoleń, seminariów, warsztatów oraz konferencji szkoleniowych dla
nauczycieli w tym dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz rad
pedagogicznych.
Opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia
nauczycieli oraz opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz
inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez
dyrektora szkoły lub przedszkola.
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Kwota zł
72 000,-

50 000,-
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr B.0050.013.2021
Burmistrza Miasta Bierunia
z dnia 27 stycznia 2021 r.

Specjalności i formy kształcenia, na które przeznaczone jest dofinansowanie
1. Specjalności:
1) diagnoza i terapia pedagogiczna,
2) rewalidacja indywidualna,
3) gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna,
4) pedagogika specjalna,
5) oligofrenopedagogika,
6) teologia i katecheza (przedszkolna i szkolna),
7) edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
8) edukacja i wspomaganie osób z zespołem Aspergera,
9) psychologia kliniczna i społeczna,
10) logopedia; neurologopedia,
11) kynoterapia,
12) poradnictwo rodzinne.
2. Formy kształcenia:
1) studia wyższe zawodowe /licencjat/,
2) studia magisterskie uzupełniające,
3) studia magisterskie,
4) studia podyplomowe,
5) kursy kwalifikacyjne,
6) kursy doskonalące.
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