
Z a r z ą d z e n i e  Nr 3 1 3 /2 0 1 8

Wójta Gminy Wolanów 
z dnia 26 marca 2018 roku

w sprawie przyjęcia :
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 
ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli 
na terenie gminy Wolanów na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r , poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 70a ust. 1 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm ) 
oraz §6 i §7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 maja 2002 r. 
w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli 
pomiędzy budżety poszczególnych województw form doskonalenia zawodowego dofinansowanych 
ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły , wojewodów , 
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu 
przyznawania tych środków ( Dz. U. z 2002 r.Nr 46 , poz. 430 z późn. zm.) 
zarządzam co następuje:

§ 1

Uwzględniając wnioski dyrektorów szkół -  ustala się plan dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli na terenie gminy Wolanów na 2018 rok w brzmieniu stanowiącym 
załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły 
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli do wysokości 90% poniesionych wydatków .

§ 3

Uwzględniając wnioski dyrektorów szkół - ustala się wykaz specjalności i form kształcenia 
na które dofinansowanie jest przyznawane w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do 
niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy
Nr 313/2018 z dnia 26 marca 2018 roku.

P L A N

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
na terenie gminy Wolanów na 2018 rok.

Lp. Forma doskonalenia
Przeznaczona

kwota Uwagi

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieniędzicach = 7.249,00

1 .

Dopłaty do czesnego studiującym 
nauczycielom, szkolenia Rady 
Pedagogicznej , konferencje

5.500,00

2. Szkolenia, kursy , warsztaty 1.749,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mniszku = 10.966,00

1 .

Dopłata do czesnego studiującym 
nauczycielom - studia podyplomowe 
,kursy kwalifikacyjne 
szkolenia Rady Pedagogicznej

8.000,00

2. Kursy doskonalące , szkolenia , warsztaty , 
indywidualne nauczycieli i dyrektora 
szkoły

2.966,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławnie = 9.608,00

1. Szkolenia Rady Pedagogicznej 
dopłaty do czesnego 8.000,00

3. Doskonalenie zawodowe nauczycieli 
i dyrektora

1.608,00

ZSO -  PSP i PG w Wolanowie - 31.028,00

1. Dofinansowanie do opłaty do 
czesnego studiującym nauczycielom 
i szkolenia Rad Pedagogicznych

25.000,00

2. Szkolenia i kursy nauczycieli 6.028,00



Samorządowe Publiczne Przedszkole 
w Sławnie

1.913,00

1. Dopłaty do czesnego , szkolenia
1.500,00

2. Szkolenia i kursy indywidualne 
nauczycieli, dyrektora

413,00

Samorządowe Publiczne Przedszkole 
w Wolanowie

5.995,00

1. Dopłaty do czesnego , szkolenia Rady 
Pedagogicznej

2.995,00

2. Kursy kwalifikacyjne , doskonalące i 
szkolenia nauczycieli i dyrektora

3.000,00

Ogółem 66.759,00
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W y k a z

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy
Nr 313/2018 z dnia 26 marca 2018 roku.

specjalności i form kształcenia na które przyznawane jest dofinansowanie 
do opłat dła nauczycieli z terenu gminy Wolanów na 2018 rok.

Lp. Specjalność - kierunek Forma kształcenia

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieniędzicach

1. Udzielanie pomocy przedmedycznej
2. Porozumiewanie bez przemocy - komunikacja

interpersonalna kursy kwalifikacyjne , doskonalące ,
3. Organizacja pracy w szkole w związku ze szkolenia , warsztaty metodyczne ,

zmianami w oświacie. konferencje
4. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów
5. Profilaktyka cyberprzemocy w szkole
6. Film jako narzędzie pracy nauczyciela.
7. Emisja głosu
8. Inne kierunki i formy wynikające z

bieżących potrzeb szkoły .

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mniszku.

1. Bibliotekoznawstwo studia podyplomowe
2. Organizacja pracy dyrektora szkoły.
3. Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela. kury doskonalące , szkolenia , warsztaty ,
4.. Nowe przepisy wynikające ze zmian prawa seminaria, szkolenia e-learning

oświatowego.
5. Inne formy doskonalenia nauczycieli wynikające z

bieżących potrzeb szkoły.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławnie.

1. Wychowanie do życia w rodzinie studia podyplomowe
2. Pierwsza pomoc przedmedyczna kursy kwalifikacyjne , doskonalące
3. Wdrożenie elektronicznego dziennika szkolenia
4. Szkolenia indywidualne dotyczące bieżących

zmian w prawie oświatowym , pomocy
psychologiczno - pedagogicznej

5. Inne wynikające z bieżących potrzeb kadrowych
szkoły.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie

1. Psychologia studia
2. Terapia pedagogiczna , zajęcia korekcyjno- studia podyplomowe

kompensacyjne kursy kwalifikacyjne i doskonalące ,
3. Etyka seminaria, szkolenia
4. Doradztwo zawodowe
5. Inne kierunki i formy wynikające z bieżących

potrzeb



Samorządowe Publiczne Przedszkole 
w Sławnie

1. Zarządzanie oświatą kursy kwalifikacyjne , doskonalące ,
2. Pierwsza pomoc przedlekarska szkolenia
3. Udzielenie pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej
4. Kierownik wycieczek szkolnych
5. Inne wynikające z bieżących potrzeb placówki

Samorządowe Publiczne Przedszkole 
w Wolanowie

1. Pedagog
2. Logopeda
3. Audyt- kontrola zarządcza studia podyplomowe , kursy kwalifikacyjne ,
4. Pierwsza pomoc przedmedyczna doskonalące , szkolenia
5. Inne wynikające z bieżących potrzeb kadrowych 

placówki
6. Szkolenia indywidualne dotyczące bieżących 

zmian w prawie oświatowym , pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej oraz innych 
zagadnień wynikających z bieżących potrzeb.


