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Wójta Gminy Sadkowice z dnia 2 stycznia 2007 roku

w sprawie: sposobu podzia³u œrodków na 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. 1281 w zwi¹zku z § 6 ust. 2 oraz § 7 i § 8
Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji i sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu
podzia³u œrodków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiêdzy bud¿ety
poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze
œrodków wyodrêbnionych w bud¿etach organów 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 œrodków na 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 zak³adach kszta³cenia 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.
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§ 4

1. Dofinansowaniu podlegaj¹ w szczególnoœci priorytetowe specjalnoœci i formy kszta³cenia
w zale¿noœci od potrzeb danej szko³y :
al za priorytetowe specjalnoœci uwa¿a siê: jêzyk angielski oraz uzyskanie kwalifikacji do

nauczania drugiego przedmiotu jeœli organizacja szko³y wymaga uzyskania przez
nauczyciela kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu.
Decyzja Dyrektora Szko³y o przyznaniu dofinansowania powinna zawieraæ pisemne
uzasadnienie potrzeby uzyskania takich kwalifikacji przez danego nauczyciela.

bl formy kszta³cenia: studia wy¿sze magisterskie, studia wy¿sze licencjackie, kursy
kwalifikacyjne i kursy doskonal¹ce -pod warunkiem, ¿e Dyrektor Szko³y wyrazi zgodê
na kontynuowanie nauki uzasadniaj¹c, ¿e wybrany przez nauczyciela kierunek jest
niezbêdny dla organizacji pracy tej konkretnej szko³y.

2. W przypadku nie wykorzystania œrodków finansowych na priorytetowe specjalnoœci,
dopuszcza siê mo¿liwoœæ wydatkowania pozosta³ej kwoty na inne kierunki i formy
doskonalenia zawodowego w wysokoœci 50 % kosztów oraz pokrycie kosztów przejazdu,
pod warunkiem ,¿e organizacja danej szko³y wymaga takiej formy doskonalenia.
Decyzja Dyrektora musi zawieraæ pisemne uzasadnienie.

§ 5

Zobowi¹zuje sie Dyrektora Szko³y do zawarcia z nauczyci~lem dokszta³caj¹cym siê umowy,
zawieraj¹cej klauzulê o przepracowaniu co najmniej 3 lat w placówce po zakoñczeniu nauki.

§ 6

Dyrektor Szko³y w terminie do 15 marca 2008 roku, sk³ada organowi prowadz¹cemu
sprawozdanie ze sposobu wykorzystania œrodków przyznanych na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli w poprzednim roku bud¿etowym.

§ 7

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia. W9Jl
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