
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 42/1/2021

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 25 stycznia 2021 r.

w  sprawie  ustalenia  na  2021  rok  planu  dofinansowania  form  doskonalenia
zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez miasto Lublin,
maksymalnej  kwoty  dofinansowania  opłat  pobieranych  przez  placówki
doskonalenia  nauczycieli,  szkoły  wyższe  i  inne  podmioty,  których  zadania
statutowe  obejmują  doskonalenie  zawodowe  nauczycieli  oraz  form
i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Na  podstawie  art.  30  ust.  1  i  ust.  2  pkt  4  ustawy  z  dnia  8 marca  1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4,
w  związku  z  art.  92  ust.  1  pkt  2  oraz  ust.  2  ustawy  z  dnia  5 czerwca  1998  r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 70a ust. 1 oraz ust. 3a
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta  Nauczyciela (Dz.  U. z 2019 r.  poz.  2215
oraz  z  2021  r.  poz.  4)  oraz  §  2,  §  5  oraz  §  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  związku  z  uchwałą  nr  761/XXIV/2020  Rady  Miasta  Lublin  z  dnia
17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 r. (Dz. Urz.
Woj. Lub. z 2021 r.  poz. 4) oraz § 22 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Miasta  Lublin  stanowiącego  załącznik  do  zarządzenia  nr  32/12/2018  Prezydenta
Miasta  Lublin  z dnia  21  grudnia  2018 r.  w  sprawie  nadania  Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin (j.t. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 10 listopada 2020 r. z późn. zm.), w  porozumieniu z dyrektorami przedszkoli,
szkół i placówek prowadzonych przez miasto Lublin i po zasięgnięciu opinii związków
zawodowych zrzeszających nauczycieli, zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ustalam  na  2021  rok  plan  dofinansowania  określonych  rodzajowo  form
doskonalenia  zawodowego  nauczycieli,  obejmujący  również  nauczycieli
zajmujących stanowiska kierownicze, w tym dyrektorów szkół i placówek w zakresie
odrębnie ustalonym tym planem.

2. Plan  dofinansowania  form  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  na  2021  rok
stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
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§ 2

1. Ustalam na 2021 rok maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez
placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty, których zadania
statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości:

1) do  2000  złotych  dla  nauczyciela  na  doskonalenie  zawodowe  zgodne
z potrzebami szkoły lub placówki, w miarę posiadanych środków;

2) do  100%  kosztów  szkolenia  z  zakresu  stosowania  testu  ADOS-2/innego
szkolenia  dla  psychologa  zatrudnionego  w  akredytowanej  poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w miarę posiadanych środków;

3) do  100% kosztów dla  nauczyciela  odbywającego obowiązkowe szkolenie  dla
nauczycieli  realizujących  program  międzynarodowej  matury,  w  miarę
posiadanych środków;

4) do 100 % kosztów udziału w szkoleniach branżowych nauczycieli teoretycznych
przedmiotów  zawodowych  i  nauczycieli  praktycznej  nauki  zawodu,  w  miarę
posiadanych środków;

5) do 2000 złotych dla nauczyciela kształcącego się w formach i  specjalnościach,
o których mowa w ust. 3, za każdą specjalność kształcenia zgodną z potrzebami
szkoły lub placówki, w miarę posiadanych środków.

2. Dofinansowanie obejmuje opłaty poniesione w roku budżetowym 2021.

3. W  2021 roku  dofinansowanie  jest  przyznawane  na  kształcenie  nauczycieli
na studiach  licencjackich,  inżynierskich,  magisterskich,  podyplomowych
i doktoranckich, na kierunkach i w specjalnościach zgodnych z potrzebami szkoły
lub placówki związanych z:

1) uzyskiwaniem kwalifikacji  do nauczania niżej wymienionych przedmiotów oraz
dydaktyki i metodyki nauczania:

a) edukacji dla bezpieczeństwa, podstaw przedsiębiorczości,

b) edukacji/pedagogiki wczesnoszkolnej i/lub przedszkolnej,

c) etyki, filozofii, katechezy, wychowania do życia w rodzinie,

d) informatyki, matematyki, techniki, technologii informacyjnej,

e) historii,  wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze, historii  sztuki,  plastyki,
muzyki,

f) języka  polskiego,  języka  polskiego  nauczanego  jako  obcy,  języka  obcego,
wczesnego nauczania języka angielskiego,

g) przedmiotów zawodowych,

h) przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, geografii, fizyki, przyrody),

i) wychowania fizycznego, umiejętności trenerskich;

2) uzyskiwaniem kwalifikacji/doskonaleniem w zakresie:

a) pedagogiki  specjalnej  (oligofrenopedagogiki),  w  tym  tyflopedagogiki,
surdopedagogiki, edukacji i rehabilitacji osób niesłyszących i słabosłyszących,

b) pedagogiki  terapeutycznej,  rehabilitacyjnej,  resocjalizacyjnej,  Montessori,
opiekuńczo-wychowawczej, ogólnej,
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c) edukacji,  rehabilitacji,  rewalidacji  oraz terapii  osób z autyzmem i  zespołem
Aspergera oraz osób z niepełnosprawnościami, w tym intelektualną,

d) diagnozy/pomocy/terapii pedagogicznej/psychologicznej/
neuropsychologicznej/zajęciowej,  w  tym  arteterapii,  muzykoterapii,
socjoterapii,  psychoterapii,  fizjoterapii,  terapii  uzależnień,  psychoprofilaktyki,
psychodietetyki,  rewalidacji,  integracji  sensorycznej,  wychowania
seksualnego, seksuologii,

e) psychologii, poradnictwa psychologicznego,

f) logopedii, neurologopedii,

g) edukacji zdrowotnej i profilaktyki, ekologii, ochrony środowiska,

h) edukacji czytelniczej i medialnej, dziennikarstwa i komunikacji społecznej,

i) gimnastyki korekcyjnej, kompensacyjnej i rehabilitacyjnej,

j) wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, pracy z uczniem ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi,

k) diagnozy, wspomagania i rozwijania uzdolnień, pracy z uczniem zdolnym,

l) kształcenia w integracji uczniów niepełnosprawnych,

m) doradztwa zawodowego i edukacyjno-zawodowego,

n) edukacji plastycznej/muzycznej i in. związanej z realizacją zajęć dodatkowych
w  przedszkolu,  umuzykalnienia,  artystycznych  form  edukacji  ruchowej,
organizacji zajęć artystycznych, instrumentalistyki, pedagogiki instrumentalnej,
chórmistrzostwa, emisji głosu,

o) zarządzania  projektami  finansowanymi  z  funduszy  strukturalnych  Unii
Europejskiej,  organizacji  i  zarządzania  oświatą,  zarządzania  zasobami
ludzkimi, rachunkowości budżetowej, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
menedżerskich,

p) innowacji  pedagogicznych,  nowych  technologii  w  warsztacie  nauczyciela,
kształcenia  zdalnego  w  edukacji,  multimediów,  programowania,
administrowania sieciami komputerowymi,

q) mediacji rówieśniczej, szkolnej i oświatowej, coachingu, mentoringu, tutoringu,

r) bibliotekoznawstwa  i  informacji  naukowej,  archiwistyki  i  zarządzania
dokumentacją.

§ 3

1.  W przypadku przewidywanego niewykorzystania środków na dofinansowanie opłat,
o których mowa w § 2 ust. 3, dyrektor szkoły lub placówki może je przeznaczyć
na dofinansowanie wspomagania szkoły  lub placówki  i/lub dofinansowanie opłat
za inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodne z potrzebami szkoły
lub placówki.

2. W przypadku przewidywanego niewykorzystania środków na dofinansowanie opłat
za formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, dyrektor szkoły lub placówki może
je  przeznaczyć  na  dofinansowanie  wspomagania  szkoły  lub  placówki  lub
na dofinansowanie opłat, o których mowa w § 2 ust. 3.

Nr dokumentu: 5957/01/2021 Strona 3 z 5
OW-OP-I.4471.2.2021



Prezydent Miasta Lublin

3. W przypadku przewidywanego niewykorzystania środków na dofinansowanie opłat
za  formy  doskonalenia  zawodowego  dyrektora  szkoły  lub  placówki,  można
je  przeznaczyć  na  dofinansowanie  opłat  za  formy  doskonalenia  zawodowego
nauczycieli wynikające z potrzeb szkoły lub placówki.

4. W przypadku przewidywanego niewykorzystania środków na dofinansowanie opłat
za  formy  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli,  można  je  przeznaczyć
na  dofinansowanie  opłat  za  formy  doskonalenia  zawodowego  dyrektora  szkoły
lub placówki.

5. W  przypadku  niewykorzystania  przez  nauczyciela  środków  na  dofinansowanie
opłaty,  o  której  mowa  w  §  2  ust.  3,  dyrektor  szkoły  lub  placówki  może
je przeznaczyć na dofinansowanie opłaty za kształcenie innego nauczyciela.

6. W przypadku przewidywanego niewykorzystania środków na dofinansowanie opłat
za formy kształcenia lub doskonalenia zawodowego nauczycieli lub wspomaganie
szkoły,  dyrektor  szkoły  lub  placówki  może  je  przeznaczyć  na  dofinansowanie
szkoleń branżowych.

7. W  przypadku  przewidywanego  niewykorzystania  środków  na  dofinansowanie
szkoleń  branżowych, dyrektor  szkoły  lub  placówki  może  je  przeznaczyć  na
dofinansowanie  opłat  za  formy  kształcenia  lub  doskonalenia  zawodowego
nauczycieli lub wspomaganie szkoły.

§ 4

1. Nauczyciele ubiegający się o dofinansowanie opłat, o których mowa w § 2 ust. 3,
składają do dyrektora szkoły lub placówki wniosek, którego wzór stanowi załącznik
nr 2 do zarządzenia.

2. Dyrektorzy szkół  lub placówek ubiegający się o dofinansowanie opłat,  o których
mowa  w  §  2  ust.  3,  składają  do  Prezydenta  Miasta  Lublin  za  pośrednictwem
Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin wniosek, którego
wzór stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

3. Nauczyciele  ubiegający  się  o  dofinansowanie  opłat  za  formy  doskonalenia
zawodowego dla nauczycieli,  składają do dyrektora szkoły lub placówki wniosek,
którego wzór stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

4. Dyrektorzy  szkół  lub  placówek ubiegający  się  o  dofinansowanie  opłat  za  formy
doskonalenia  zawodowego,  składają  do  Prezydenta  Miasta  Lublin
za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin
wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.

5. Dofinansowanie obejmuje opłaty poniesione w roku budżetowym 2021.

§ 5

Do wniosków, o których mowa w § 4, należy dołączyć oryginał lub poświadczoną
za  zgodność  z  oryginałem  kopię  dokumentu,  na  podstawie  którego  można
jednoznacznie  stwierdzić  podjęcie,  kontynuację  lub  ukończenie  danej  formy
kształcenia lub doskonalenia zawodowego w 2021 roku.
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§ 6

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom szkół i placówek prowadzonych
przez miasto Lublin.

§ 7

Nadzór  nad  realizacją  zarządzenia  powierzam  Dyrektorowi  Wydziału  Oświaty
i Wychowania Urzędu Miasta Lublin.

§ 8

Traci  moc  zarządzenie  nr  150/1/2020 Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia
28 stycznia 2020 r.  w  sprawie  ustalenia  na  2020 rok  planu  dofinansowania  form
doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez miasto
Lublin  oraz  maksymalnej  kwoty  dofinansowania  opłat  za  kształcenie  nauczycieli
pobieranych przez  uczelnie  oraz  specjalności  i  form  kształcenia,  na  które
dofinansowanie jest przyznawane.

§ 9

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania i  podlega  ogłoszeniu
w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Lublin.

Prezydent Miasta Lublin

              (-) dr Krzysztof Żuk

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.

2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.
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