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Wójta Gminy Sadkowice z dnia 2 stycznia 2007 roku
w sprawie: sposobu podzia³u œrodkówna wspieranie doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania op³at
za kszta³cenie pobierane przez szko³y wy¿sze i zak³ady kszta³cenia
nauczycieli w 2007 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie
gminnymiDz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr
162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 1281w zwi¹zku z § 6 ust. 2 oraz § 7 i § 8
Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji i sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu
podzia³u œrodkówna wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiêdzy bud¿ety
poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze
œrodkówwyodrêbnionych w bud¿etachorganów prowadz¹cych szko³y, wojewodów, ministra
w³aœciwego do spraw oœwiaty i wychowania oraz szczegó³owych kryteriów i trybu
przyznawania tych œrodków/Oz.U. z 2002 roku Nr 46, poz. 4301 -zarz¹dza siê co nastêpuje
§

1

W bud¿ecie Gminy Sadkowice na 2007 rok wyodrêbniono
œrodki finansowe na
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokoœci 1 % planowanych
rocznych œrodkówna wynagrodzenia osobowe nauczycieli w 2007 roku.
§

2

Kwota o której mowa w § 1 jest zapisana w planach wydatków bud¿etowych poszczególnych
placówek oœwiatowych jako wyodrêbniona pozycja w rozdziale 80146 § 4300 i § 4410
wymienionego wy¿ej planu bud¿etowego placówek oœwiatowych.
§ 3
W 2007 roku ustala siê maksymaln¹ kwotê dofinansowania op³at za kszta³cenie w szko³ach
wy¿szych i zak³adachkszta³cenia nauczycieli w wysokoœci:
40 % kosztów poniesionych na naukê za ka¿dy semestr, lecz nie wiêcej jak 1000 z³ na osobê
w ci¹gu roku bud¿etowego l³¹cznie z delegacjamil w przypadku studiów wy¿szych
magisterskich, licencjackich, podyplomowych oraz kursy kwalifikacyjne.

.

§

4

1. Dofinansowaniupodlegaj¹ w szczególnoœci
priorytetowespecjalnoœci
i formy kszta³cenia
w zale¿noœci
od potrzebdanejszko³y:
al za priorytetowespecjalnoœci
uwa¿asiê: jêzyk angielskiorazuzyskanie kwalifikacji do
nauczaniadrugiegoprzedmiotujeœliorganizacjaszko³ywymagauzyskaniaprzez
nauczycielakwalifikacji do nauczaniadrugiegoprzedmiotu.
DecyzjaDyrektora Szko³yo przyznaniudofinansowaniapowinnazawieraæ
pisemne
uzasadnieniepotrzebyuzyskania takichkwalifikacji przezdanegonauczyciela.
bl formy kszta³cenia:studiawy¿szemagisterskie,studiawy¿szelicencjackie,kursy
kwalifikacyjne i kursy doskonal¹ce-pod warunkiem,¿eDyrektor Szko³ywyrazi zgodê
na kontynuowanienauki uzasadniaj¹c,¿ewybranyprzeznauczycielakierunekjest
niezbêdnydla organizacjipracy tej konkretnejszko³y.
2. W przypadkunie wykorzystaniaœrodków
finansowychna priorytetowespecjalnoœci,
dopuszczasiê mo¿liwoœæ
wydatkowaniapozosta³ejkwoty na inne kierunki i formy
doskonaleniazawodowegow wysokoœci
50 % kosztóworazpokrycie kosztówprzejazdu,
pod warunkiem,¿eorganizacjadanejszko³ywymagatakiej formy doskonalenia.
DecyzjaDyrektoramusi zawieraæ
pisemneuzasadnienie.
§

5

Zobowi¹zuje sie Dyrektora Szko³ydo zawarciaz nauczyci~lemdokszta³caj¹cymsiê umowy,
zawieraj¹cejklauzulêo przepracowaniuco najmniej3 lat w placówcepo zakoñczeniunauki.
§

6

Dyrektor Szko³yw terminie do 15marca2008roku, sk³adaorganowiprowadz¹cemu
sprawozdanie ze sposobu wykorzystania œrodków przyznanych na dofinansowanie
doskonaleniazawodowegonauczycieliw poprzednimroku bud¿etowym.
§

7

Zarz¹dzeniewchodzi w ¿yciez dniempodjêcia.
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