ZARZĄDZENIE Nr 18/21
Wójta Gminy Kwidzyn
z dnia 29 stycznia 2021r.

w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe
oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Na podstawie §5 i §6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
23 sierpnia 2019r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli,
szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli
na szkolenia branżowe (Dz.U. z 2019r. poz. 1653), w porozumieniu z dyrektorami szkół
i przedszkola,

zarządza się, co następuje:

§1. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa bez bliższego określenia o:
1) szkole — należy przez to rozumieć szkołę i przedszkole prowadzone przez Gminę
Kwidzyn,
2) nauczycielu — należy przez to rozumieć również dyrektora szkoły i przedszkola.
§2. Ustala się na rok 2021 plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kwidzyn, zgodnie z załącznikiem
do zarządzenia.
§3. Ustala się na rok 2021 maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych
przez szkoły wyższe w wysokości do 600 złotych brutto za jeden semestr.
§4. Dofinansowanie, o którym mowa w §3, mo że być przyznane w formie studiów, zgodnie
z potrzebami szkoły, o następujących specjalnościach:
1) filologia polska,
2)

przyroda,

3) edukacja dla bezpieczeństwa,
4) technika,
5) diagnoza i terapia pedagogiczna,
6) pedagogika specjalna — edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i zespołem
Aspergera,
7) oligofrenopedagogika.
§5. 1. Dofinansowanie, o którym mowa w §4, nie przysł uguje w przypadku powtarzania
semestru lub przerwania kształcenia.

2. Nauczyciel, który powtarza semestr lub przerywa kszta łcenie, obowiązany jest
zwrócić dofinansowanie w peł nej kwocie, w terminie miesią ca od przerwania
kształcenia lub nie zaliczenia semestru.
§6. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół.
§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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