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Zarządzenie Nr 19/2015
Wrijta Gminy Jastrząb
z dnia L0 marca 2015 r.

w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodo\ilego nauczycieli, ustalenia
maksymalnej lrwoty dotinansowania opłat za |<sztalcenie pobierane przez szkoĘ wyższe
i zakłady doskonalenia naucrycieli oraz specjalności i form kształcenia objęĘch
dofinansowaniem w 2015 roku.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz.U. z20l3r. poz. 594 zę zmianarni), art. 70a ust.l ustawy z dnia26 stycznia
l98Ż r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 poz.t9l ze zm.) $ 6, ust. 2 i $ 7 roząorządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału
środk w na wspieranie doskonalęnia zawodowego nauczycieli pomiędzy budzety
poszczeg lnych wojewod w, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze
środk w wyodrębnionych w budżetach organ w prowadzących szkoły, wojewod w, ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania otaz szczeg łowych kryteri w i trybu
ptzyznawania tych środk w (tj.Dz.U. z2002t Nr 46, poz.430 ) otaz Uchwały Budżetowej na
rok 2015 Nr IV/l 7l20l5 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia29 stycznia}}l5 roku,
zalządzam' co następuj e:

$1
1. Wyodrębnione w budzecie Gminy Jastrząb na 2015r środki na dofinansowanie

doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości l% planowanego rocznego
wynagro dzenia osobowe go nalczycieli stanowią kwotę 3 6 .000zł

2. Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2015 stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

3. w za\eŻności od potrzeb szkoły środki na doskonalenie zawodowe mogą być
przesuwane z jednej formy doskonalenia na drugą.

s2
1 . Ustala się maksymalną wartośÓ dofinanśowywania opłat zaksrtałcenie'pobierane

ptzez szkoĘ wyŻsze i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości do 50%
pobieranych opłat, nie więcej niŻ700 zł brutto dla jednego nauczyciela na jeden

semestr.

$3
Ustala się następujące specjalności i formy kształcęnia objęte dofinansowanięm w roku 2015:

1. specjalności:
a) kształcenie uczni w o specjalnych potrzebach i specyficznych trudnościach

edukacyjnych,
b) język obcy,
c) informatyka,
d) technika,
e) przyroda,
D inne specjalności zwiąZane zpotrzebami szkoły.
2. formy kształcenia
a) sfudia magisterskie uzupełniające,
b) studia podyplomowe,
c) kursykwalifikacyjne.
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1. Dofinansowanie, o kt rym mowa w $2 przyznaje dyrektor plac wki na wniosek
navczyciela, a dyrektorowi plac wki W jt.

ss

Z wnioskiem o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego mogą lvystępować
nauczyciele kt rzy:
podnoszą swoje kwalifikacje zgodnie z potrzebami kadrowymi i organizacyjnymi
szkoły,
muszą uzupełniać kwalifikacje, kt re są niezbędne do zajmowania stanowiska na
kt rym nauczyciel jest zatrudniony lub uzyskają uprawnienia do nauczania
dodatkowe go przedmiotu zgodnie z potrzebami szkoły,
w dniu złoŻęnia wniosku świadczą pracę lnie ptzebywają na urlopach zdrowotnych ,

wychowaw czy ch, bezpłatny cW,
nie korzystająz innych źrodeł dofinansowania.

$6

1. Dofinansowanie przysługuje po ptzedłoŻeniu dokument w stwierdzających:
a) wysokoś poniesionej opłaty,
b) zaliczenie, ukoriczęnię sęmestru, roku studi w,
c) rozpoczęcie , zakończenie kursu

s7
l. Dofinansowanie nie przysługuje navczycielowi kt ry podejmuje doskonalenie

zawodowe niezgodne z planem doskonalenia zawodowego danej szkoły oraz w
przypadku powtarzania semestru lub roku studi w .

Ż. Rezygnacja, przerwanie ptzez nauczyciela toku określonej formy doskonalenia
powoduj e zwrot otrzymanej kwoty dofinansowania.

3. W przypadku gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku 6ądź uczestniczy
w kursie kwalifikacyjnym - dofinansowaniu podlega tylko jeden z nich.

s8
1. Nauczyciel, kt ry na własną prośbę tozwiĘe stosunek pracy z pracodawcą Za

wypowiedzeniem z jego winy albo jeŻeli pracodawca rozwiĘe stosunęk pracy z
navczycielem bez wypowiedzęnia z jego winy w okresie 3 lat od daty otrzymania
dofinansowania jest zobowiązarry do zwrotu całości otrzymanej kwoty.

se
Wykonan ie zarządzenia powierza się dyrektorom plac wek o światowych

s10

Zarządzenie wchodzi w Życie z dnięm podpisania i obowiązuje w roku budżetowym
20t5r

b)

c)

d)\t

V



Załącznik nr 1

do Zarzadzenia nr 1912015
z dnia 10 marca 2015
W jta Gminy Jastząb

\ź

Plan dofinansowania form doskonalenia na 2015r

Nazwa szkoły Formy doskonalenia zawodowego Kwota

Publiczna Szkoła
Podstawowa w Jastzębiu

a) organizację szkoleri , seminariÓw oraz konferencji szkoleniowych dla
nauczyciel i tym nauczycieli zaj muj ących stanowiska kierownicze,

b)przygotowanie materiałÓw szkoleniowych informacyjnych

c)organizacja warsztat w metodycznych,

d)doskonalenie zawodowe nauczycieli szkoĘ,

e)szkolenie rad pedagogicznych

f) dofinansowanię w części opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria

oraz innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez
dyrektora szkoły

g) zwrot koszt w podr ży służbowych nauczycielom uczestniczącym w
zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego

h) zakup materiałÓw i wyposażenia

7 800,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w
Gąsawach Rządowych

a) organizację szkoleri , seminari w oraz konferencji szkoleniowych dla
nauczyciel i tym nauczyciel i zaj muj ących stanowiska kierownicze,

b)przygotowanie materiał w szkoleniowych informacyjnych

c)organizacja warsztat w metodycmych,

d)doskonalenie zawodowe nauczycieli szkĘ,
e)szkolenie rad pedagogicznych

f) dofinansowanie w części opłatzakursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria

oraz innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycięli skierowanych przez

dyrektora szkoły

g) młrot kosztÓw podrÓży służbowych nauczycielom uczestniczącym w
zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego

h) zakup materiał w i wyposażenia

4 600,00

Publiczna Szkoła
Podstawowa w Woli Lipienieckiej

a) organizację szkoleli , seminari w oraz konferencji szkoleniowych dla
nauczyciel i tym nauczyciel i zaj muj ących stanowiska kierowni cze,

b)przygotowanie materiał w szkoleniowych informacyjnych

c)organizacja warsztat w metodycznych,

d)doskonalenie zawodowe nauczycieli szkoĘ,

e)szkolenie rad pedagogicznych

Q dofinansowanie w części oplatza kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria

oraz innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanychprzez
dyrektora szkoły l

g) zwrot koszt w podr zy służbowych nauczycielom uczestniczącym w
zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego

h) zakup materiał w i wyposaŻenia

4 600,00

Publiczna Szkoła
Podstawowa w Nowym Dwoze

a) organizację szkole , seminariÓw oraz konfęrencji szkoleniowych dla
nauczycieli tym nauczyciel i zajmuj ących stanowiska kierownicze,

b)przygotowanie materiałÓw szkoleniowych informacyj nych

c)organizacj a warsztatÓw metodycznych,

d)doskonalenie zawodowe nauczycieli szkoły,

e)szkolenie rad pedagog iczny ch

f) dofinansowanie w części opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria

oraz innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez

dyrektora szkoĘ
g) zwrot koszt w podr Ę słuŹbowych nauczycielom uczestniczącym w
zewnętrmry ch formach doskonalen i a zawodowego

h) zakup materiałÓw i wyposażenia

3 600,00



Publiczna Szkoła
Podstawowa w Śmiłowie

a) organizację szkole , seminariÓw oraz konferencji szkoleniowych dla
nauczycieli tym nauczycieli zaj muj ących stanowiska kierownicze,

b)prrygotowanie materiałÓw szkoleniowych informacyjnych

c)organizacja warsztatÓw metodycznych,

d)doskonalenie zawodowe nauczycieli szkĘ,
e)szkolenie rad pedagogicznych

f) dofinansowanie w częŚci opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące' seminaria
oraz innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez

dyrektora szkoły
g) zwrot kosztÓw podrÓży służbowych nauczycielom uczestniczącym w
zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego

h) zakup materiałÓw i wyposażenia

3 600,00

Publiczne Gimnazjum
w Jastzębiu

a)or ganizację doradŹwa metodyczne go

b)organizację szkoleri , seminariÓw oraz konferencji szkoleniowych dla
nauczyciel i tym nauczycieli zaj muj ących stanowiska kierownicze,

c)przygotowanie materiał w szkoleniowych informacyjnych

d)organizację warsztatÓw metodycmych przedmiotowych oraz innych form
doskonalenia zawodowego wynikających z potrzęb edukacyjnych SzkoĘ,

e)doskonalenia zawodowego nauczyciel i szkoły,

f)szkolenie rad pedagogicznych

g) dofinansowanie w części opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące,
seminaria oraz innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
skierowanych przru dyrektora szkoĘ
h) zwrot kosztÓw podr ży służbowych nauczycielom uczestniczącym w
zewnętrunych formach doskonalenia zawodowego

i) zakup materiałÓw i wyposażenia

l1 800,00

RAzEM 36 000,00
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