Zarządzenie Nr 526/1/2022
Burmistrza Białej Piskiej
z dnia 12 stycznia 2022 r.
w sprawie opracowania planu dofinansowania doskonalenia zawodowego
nauczycieli jednostek oświatowych Gminy Biała Piska na rok 2022, ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat pobieranych przez uczelnie
wyższe i zakłady doskonalenia oraz określenia specjalności i form kształcenia,
na które dofinansowanie jest przyznawane.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym
(t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z §2 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji
z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego
nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 1653) – Burmistrz Białej Piskiej zarządza,
co następuje:
§1. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w gminnych jednostkach oświatowych w wysokości 0,8% planowanych rocznych
środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wyodrębnione w
budżecie Gminy Biała Piskana rok 2022 dzieli się w następujący sposób:
1) 50% - do dyspozycji dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,
2) 50% - do dyspozycji Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.
Lp.

Jednostka

Kwota (w zł.)

1

2

3

1

Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w
Białej Piskiej
Szkoła Podstawowa w Kożuchach
Szkoła Podstawowa im. Podlaskiej Brygady
Kawalerii w Skarżynie
Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w
Bemowie Piskim
Szkoła
Podstawowa
im.
Stanisława
Palczewskiego w Drygałach
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Białej
Piskiej
Ogółem:

2
3
4
5
6
7

4 404,00
16 474,00
3 816,00
3 735,00
4 856,00
9 758,00
43 043,00
86 086,00

§2. W porozumieniu z dyrektorami jednostek oświatowych środki, o których mowa
w §1, przeznacza się na dokształcenie w następujących formach:
1) studia uzupełniające magisterskie,
2) studia magisterskie i licencjackie(druga specjalność),
3) studia podyplomowe,
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4) kursy kwalifikacyjne.
§3. W porozumieniu z dyrektorami jednostek oświatowych środki, o których mowa
w §1, przeznacza się w szczególności na dokształcanie w następujących
specjalnościach:
1) chemia,
2) biologia,
3) fizyka,
4) geografia,
5) wychowanie do życia w rodzinie,
6) wiedza o społeczeństwie,
7) historia,
8) wychowanie fizyczne,
9) muzyka,
10) edukacja dla bezpieczeństwa,
11) doradztwo zawodowe,
12) rewalidacja,
13) oligofrenopedagogika,
14) autyzm,
15) język angielski,
16) język niemiecki,
17) surdopedagogika,
18) tyflopedagogika,
19) technika,
20) plastyka,
21) terapia pedagogiczna.
§4. 1. W porozumieniu z dyrektorami jednostek oświatowych ustala się na 2022 r.
maksymalną kwotę dofinansowania opłaty za dany semestr/okres kształcenia
pobieranej przez szkołę wyższą, zakład kształcenia nauczycieli w wysokości do 60%
kwoty tej opłaty, ale nie więcej niż 1 500,00 zł. dla jednego nauczyciela.
2. Dofinansowanie obejmuje opłaty poniesione w roku akademickim 2021/2022 i
2022/2023.
§5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Białej Piskiej i dyrektorom gminnych jednostek oświatowych.
§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz
/-/ Beata Sokołowska
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