
ZARZĄDZENIE NR 0050 .|.22.201f

woJTA GMINY oonnznŃ wIELKI

z dnia 22 marca 2012r.

w sprawie planu finansowego w zakresie dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli oraz dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach gminy Dobrzeń Wielki.

Na podstawie art. 70 a ust.I ustawy z dnia 26 sĘcznia 1982* Karta Nauczyciela (tj. Dz.U.
z 2006r. Nr 97, poz. 674 z póź. zm.), w związku z s 6, ust 2 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r' w spravłie sposobu podziału środków na
wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budzety poszczególnych wojewodów,

form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w .budżetach

organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spravĄ) oświaĘ
i wychowania oraz szczegótowych kryteriów i trybu przyznclwania tych środków (Dz.U Nr 46,
poz.4j}) - Al)anego dalej Rozporządzeniem, zarządza się co następuje:

Podział ogólny środków na doskonalenie zawodowe

sr
1. Fundusz na doskonalenie Zawodowe nauczycie|i w tym na organizację dorud^lta

zawodowego navczycieli wynosi Ioń planowanych rocznych środków przeznaczonych
na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
L) 35% środków z I% odpisu przeznacza się na zadania związane z dorudztwęm

zgodnie z uchvtaŁą Nr Xli426l200f Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia
10.10.2002r. w sprawie powierzenia zadafi związanych z organizacją doradztwa
zawodowego nauczycieli, Porozumieniem w sprawie orgarizacji doradztwa
zawodowego dIa nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach gminy
Dobrzęń Wielki i $2,ust'1 rozporządzenia MENiSz dnia 29marca2002t.

f) 65% kwoty ogólnej wynikające z Ioń odpisu ptzęznacza się na zadaria
związane z doskonaleniem i dokształcaniem nauczycieli zgodnie z $ 2, ust.Z
rozporządzenia MENiS z dnia f9 marcaf}0fr.

2. Wyliczenie funduszu dla poszczególnych jednostek oświatowych zgodnie
z postanowieniami ust. 1, przygotowują dyrektorry tych jednostek w terminie do 15
listopada.

Formy doskona|enie zawodowego' które obejmuje dofinansowanie
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Środki na doskonalęnie zawodowe nauczycieliptzemaczą się na:
I. .'DokształQanie'', prz;ez które nalęży rozumięć:

1) studia podyplomowe i kursy kwalifikaeyjne, w tym nadające uprawnienia do
naueząnia drugiego lub kolejnego przedrniotu,

2) studia nadające kwalifikacje do nauczania języków obcych,
3) studia uŁupełniające dla absolwęntów kolegiów językowyeh, dla licencjatów.

2. .*Doskonalenie,', ptzez' które należy rozumięÓ :
1) organizację szkolęń, wa$ztatÓw mętodycznych i przedrniotowych, seminariów oraz

konferencji szkoleniowych dla nauczycieli i dyrektorów,
f> szkolenię Rad Pedagogicznych.



l .

Zasady ogólne
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Dyrektor szkołylprzedszkola:
opracowuje wielolętni plan doskonalenia zawodowego nauczycieti w porozurnieniu z Radą
Pedagogiczną rnająe na uwadzę:
tr) program rozwoju szkoły izwięarrczwmpctrzeby kadroweo
2) plany rozwoju zarlrodowego poszazególnych nauczyeieli,
3) wnioski nauezycieli o dofinanso.rranię form doskonalęnia zawodowego,
4) zadania zwiąpane z reaIizacjąpolityki oświatowej Gminy i priorytetów określonych

pE zez Kuratora oświ aty.
do 30 listopada każdego roku składa wniosek dolyczący zapotrzebowania ną
dofinansowanię doskonalenia zawodow.ego nauczy.cięli . załącznik tr 1, do. Referattł
oŚwiaty, Wychowania i Zdrowia Urzędu Gminy, uwzględniając:
l) planwielolętni,
2) wysokość wyliczonego funduszu, o którym mowaw $ t ust.2.
składa do 31 marca danego roku sprawozdanię ze sposobu wykorzystanią środków: Radzie
Pedagogieznej, i za pośrednictwem Ręftratu oświaty, V/ychowania i Zdrowia, WÓjtowi
Gminy Dobrzęń Więlki w brzmięniu okreśIonym w załączniku nr 2 do Zarządzenia.
powołuje spośrÓd członków rady pedagogicznej ,,Komisję ds. opiniowania dofinansowania
doskonalenia zawodowego'', która opiniuje wnioski zgłoszone preeznaucrycieli dotyezące
doskonalenia zawodowego.
prryznaje dofinansowąnie doskonalenia zawodowego nauczycielom, mąąc na uwadzę
zadania wymienione w ust. 1.

Warunki, tryb, terminy i wie|kość prryfuie|ania dofiinansowania
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Dyrektorzy szkół i przedszkoli dzielą posiadane środki na dofinanso.wanię doskonalęnia
zawodowego nauczycieli uwzględniąiąc na dany rok płan doskonalęnia i potrzeby
placówki.
Przydzielanię środków odbywa się:
1) na ,,Dokształcanię'' . 2 razy w roku budeetowyrn tj" w marcu za semestr wiosenny

i w listopadzi'e zasemestr jesięnny;
f) na ,,Doskonalęnie'' - na bieżąeo, zgodnie z planem doskonalęnia zawodowego

nauezycieli, lecz nie pózniej niz do końca listopada za dany rok budżetowy.

$s
Z wnioskiern o dofinanso.wanie doskonalenia zarłodowego moze występować nauczyciel,
który:
l ) posiadają co najmniej stopień nauczyciela kontraktowego'
2) jeslzatrudniony w wynriarze co najmniej 1l2 etatu na ęzas nieokreślony.,
3) nie korzysta z innych zrÓdet finansowania.

D[a nauczyciela szkołylprzedszkola, ubiegająeego się o dofinansowanie ,,Dokształcania lub
,,Doskonalenia'' zakres i wjęlkośc pomooy finansowej ustala Dyrektor placówki po
uzyskaniu opinii komisji, o której mowa w $ 3, ust.4.
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3. DIa dyrektora szkały trub przedsako}a ubiegającego się o dofinarrsowanie ',Dokształcania''
zakręs i wielkość parnoęy fin*nsowej jednoosobowo ustala WÓjt Gminy Dobraęń Więlki
tub osoba pfaęa rriego upowaaniona.

4. WysokoŚl dofinansowaaia:
l} na u,Doksetateenię'" rnozę wynosii do 8s% kosatÓw studiÓw sęrnęstralnię,
2) na,,Doskonatęł}ię'' . 100% kosatów doskonatęr:ia"

S.Niewykorzystanę Środki na konięc roku bulżętowągo przekaaywane' sądo b-ud*ętu Gminy.

t ,
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Z wnioskię,nr o doflnansowarrię ,,Doksetateanid, rnogą *yiępować narłczyciele, ktÓrzy
podnoszą swnje kwatifikaeje egodnie z potraebami kadrovrymi i orgarrizacyjnymi
srkołylpreeds,ekoła tub nrusaą uz*pełrrial kwalifikecje, które są nieebędne d'o zajmowania
stanowis}can ł& ktćryrrr naueryeiel jest zatrudniony lub uz.yska1:ą dodatkowę
kwa}ifikaoje/uprawnienia (egodnio z potrzebami szkołylprzedszkola)'
Do u.miosku o d.ofinarrsowanię ,,Doksatałeania'' i ,poskonaleniai' (lrie dotyczy $2, ust.Z,
pkt. f} naueeyciol musi eatąeeyi fukturę lub rachunęk potwierdzający vlysokoŚć
porriesionych kosztów"
Kwota brutto na fukturuęlrachuŃu ea,,Dokset&łcanię'' nię moee b,,yĆ wyzsza od kwoty
preyanal}ęgo BrZęZ dyrekton#wÓjta dofinansowąttią, o ktÓry.rn mowa w aałączniku rrr 3
do Zareądzęnia.
Wnioski o dofinansowanię' ,,Boksrtałe&ni&'' - eałącerrik nr 3, natezy sktadać na semestr
wioso.nny do 28 lutego, & n& sęmęstr jesienny do 3t października każdego roku do
Dyrektora sakoĘlprzedszkola, a Dyrektor szkoły do Wójta Gnriny Dobrzęń Wjielki"
Wnioski o dofinansowanie ',Doksatateania'' rozpatrywane są do 31 maroa ea sentęstr
wi*senny i do 30listopada za semestr jesienny.
Wnioski o dofirr&nsowanię ,,Boskona1eRia'' rorpatrywane są na bieząco, e rachowaniern
temtirłÓw, o ktÓrych laową w $ 4.
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1. W przypadkuu gdy nauezyeiel studiuje na więoej niż na jedn5,nr kięruŃu, dofinąnsowanitr
podlegatylko jeden z nich.

2. Dofinansqwanię nie przystuguje naucayeie}owi, w prąpadktx povtarzania sęmęstru lub
roktł studiÓw or&u w okręsie koraystenia a urlopu dziekańskiego.

3. Przęrwanie przoe naueą'eiela toku określonej frortny ',Bękształc&nia'' powoduje zwtot
okr1manej kwoty dofir.łansowania.

4. Dofinansowanie forrrr u,Doksetałęania'", o któryeh mowa w $ 2 ust" 1 podlega zw.rotowi,
jeaeti nauczyeiel nie przepraeu.ie w danej szkolę 3 lat od momęntu ukończęnia, okreŚlonej
funny kształcęnia" W ueasądnionych przypadkaeh Dyrekto.r' W porozumięrriu z WÓjte,m
Gminy Dobreęń WięIki mQEę awo}nii nauczyeieta w eatości ltrb w części od obowiąaku
ewotu kwoty dofi nansowania.

5" Dofinansowanię forrn ,"Doksatałęania'', o których mowa w $ 2 ust. 1 nie obejmuje
nauexycieli w przypadkaęĘ sdy w danoj szkolelprzedseko}u jest już aatrudnion1u
nauczyeiel e odpowiednirni kwdifikacjami i eapernmia pełlrą obsadę godzinową w danym
praedrnioeie*
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Pgstarrorvięnia końę wę
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Fodaiat Śrędkórłr na dofirransCIwanie dq*onetenia aawodowego $auoayeięli qrae wyso'koŚć
prayananych kwot dofinansowania, rrię podlegą}ą roszęzęniom aę strony nauczycieta
(dyrektora).

$e
W sprawaełr nie wegutrow&&yeh w nirriejsayrn Zarządaeniu stosrije się praepisy odpowiedrrieh
tłstaw i wy.danyeh na ięh podstawie praeplslw wykonaweaych.
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t. Zaraądeenię w.ęhodui w Ęeie a dnięm podpisania.
2. Traęi tr}oc Zareądaenie Nr 015316/2*09 Wójta Gminy Dobrzęń Więlki z duia

6 tutego 2009 r.


