Zarz^dzenie Nr 17/2014
Wojta Gminy Pacanow
z dnia 4 lutego 2014r.
w sprawie ustalenia na 2014 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
naucz>'cieli zatrudnionych w placowkach oswiatowych prowadzonych przez Grainy
Pacanow
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz^dzie
gminnym (tj. Dz. U . z 2013r. poz. 594 z pozn. zm.) oraz w zwiazku z art. 70a ust. 1 ustawy z
dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U . z 2006r. Nr 97, Poz. 674
z pozn. zm.), art. 9 pkt. 1 ustawy z dnia 8 listopada 2013r. o zmianie niektorych ustaw
w z w i ^ k u z realizacjq ustawy budzetowej (Dz. U . z 2013r. poz. 1645) oraz dzialaj^c na
podstawie § 6 ust. 2 Rozporz^dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca
2002 roku w sprawie sposobu podziatu srodkow na wspieranie doskonalenia zawodowego
nauczycieli pomi^dzy budzety poszczegolnych wojewodow, form doskonalenia zawodowego
dofmansowywanych ze srodkow wyodr^bnionych w budzetach organow prowadz^cych
szkoly, wojewodow, ministra wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania oraz
szczegotowych kryteriow i trybu przyznawania tych srodkow (Dz. U. z 2002r. Nr 46 poz.
430), zarz^dzam co nast^puje;

1. Bior^c pod uwag^ wnioski dyrektorow placowek oswiatowych przygotowane
z uwzgl^dnieniem wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli szkol
i przedszkoli, dla ktorych Gmina Pacanow jest organem prowadzqcym i po zasi^gni^ciu opinii
zwi^zkow zawodowych zrzeszaj^cych nauczycieli przyjmuje si§ plan dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli ze srodkow zabezpieczonych w planach finansowych
szkol i przedszkoli na 2014 rok.
2. Plan na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w szkolach i przedszkolach w 2014 roku wynosi ogolem 20085,00 zl.
3. Ze srodkow na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodr^bnia si?
kwot? 2930,00 zl z przeznaczeniem na organizacj? doradztwa metodycznego dla nauczycieli.
4. Podziai srodkow na poszczegolne placowki przedstawia tabela stanowi^ca zal^cznik
nr 1 do zarzqdzenia
§2
Kwoty srodkow finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
uj^te w planie finansowym na 2014 rok, przeznaczone s^ na formy doskonalenia zawodowego
wymienione w § 2 z uwzgl^dnieniem § 5 w/w rozporz^dzenia.
§3
Ustala si? nast^puj^ce specjalnosci i formy ksztalcenia nauczycieli, na ktore przeznaczone jest
dofinansowanie:
1) Specjalnosci:
a) historia
b) pedagogika ogolna i specjalna,
c) metodyki nauczania przedmiotow,
d) wykorzystanie wynikow egzaminow w pracy
e) Klub Tworczych Dyrektorow
2) Formy ksztalcenia:
'
•

a)
b)
c)
d)
e)
f)

studia podyplomowe
kursy doskonal^ce
warsztaty
kurs intemetowy
szkolenia rad pedagogicznych
publikacje i programy komputerowe

§4
Z dofinansowania form doskonalenia zawodowego mog^ korzystac nauczyciele ktorzy:
1) zatrudnieni s^ w szkole lub przedszkolu, dla ktorych Gmina Pacanow jest organem
prowadz^cym, posiadaj^cy minimum stopien nauczyciela kontraktowego, co najmniej
dobrq ocen? pracy lub pozytywn^ ocen? dorobku zawodowego,
2) nie przebywajqcy na urlopie zdrowotnym lub swiadczeniu rehabilitacyjnym,
§5
Ustala si? na rok 2014 maksymalne dofinansowanie oplat za ksztatcenie pobierane przez
szkoly wyzsze i zaktady ksztalcenia nauczycieli w wysokosci 600,00 zL
§6
1. Dofinansowania udziela dyrektor szkoly, przedszkola na uzasadniony wniosek
nauczyciela stanowi^cy zal^cznik nr 2 do zarz^dzenia w oparciu o przyj?te priorytety, a
dyrektorowi szkoly, przedszkola Wojt Gminy.
2. Dyrektor szkoly, przedszkola moze w miar? posiadanych srodkow finansowych wyrazic
zgod? na pokrycie cz?sci lub calosci kosztow przejazdu zwi^zanych z doksztalcaniem
i doskonaleniem zawodowym, jezeli nauczyciel uczestniczy w formach doskonalenia
i doksztalcania zgodnie z potrzebami szkoly, przedszkola.
3. Wysokosc kwot dofinansowania dla poszczegolnych nauczycieli ubiegajqcych
si? o dofinansowanie ustala dyrektor kazdej szkoly, przedszkola.
,^ ,,

§7
W szczegolnych przypadkach wynikaj^cych z potrzeb danej szkoly, przedszkola
dofmansowane mogq bye specjalnosci i formy ksztalcenia nie wymienione w § 3 po
uzgodnieniu z organem prowadz^cym.

§8
Dyrektorzy szkol, przedszkoli w terminie do 31 marca 2015 skladaj^ do Wojta Gminy
Pacanow sprawozdanie ze sposobu wykorzystania srodkow przeznaczonych na
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2014 roku.
§9
Wykonanie zarz^dzenia powierza si? dyrektorom szkol i przedszkoli z terenu Gminy
Pacanow.
§10
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania z moc^ obowi^zuj^c^ od 1 stycznia 2014
roku

^
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Zatqcznik Nr 1 do Zarzgdzenia Nr 17/2014
Wojta Cminy Pacanow z dnia 4 lutego 2014 roku

Forma doskonalenia zawodowego nauczycieli
Lp.

Nazwa szkoly

Szkolenie Rady
pedagogicznej, kursy
kwalifikacyjne i szkolenia

Studia
podyplomowe

Publikacje i programy
komputerowe

Razem:

1

Szkola Podstawowa w
Ratajach Slupskich

1 200,00 zl

0,00

1 362,00 zl

2 562,00 zl

2

Gimnazjum Nr 2 w Ratajach
Stupskich

1 737,00 zl

0,00

1 000,00 zl

2 737,00 zl

1 600,00 zl

0,00

353,00

1 953,00 zl

960,00

0,00

140,00

1 100,00 zl

Zespot Publicznych
3 Placowek Oswiatowych w
Wojczy
4

Samorzqdowe Przedszkole
w Pacanowie

5

Gimnazjum Nr 1 w
Pacanowie

1 000,00 zl

0,00

1 776,00 zl

2 776,00 zl

6

Szkota Podstawowa w
Pacanowie

2 954,00 zl

0,00

1 500,00 zl

4 454,00 zl

7

Szkola Podstawowa w
Oblekoniu

573,00

600,00

400,00

1 573,00 zl

10 024,00 zl

600,00

6 531,00 zl

17 155,00

Zatqcznik Nr 2 do Zarz^dzenia Nr 17/2014
Wojta Cminy Pacanow z dnia 4 lutego 2014 roku

W N I O S E K O DOFINANSOWANIE
I.

Dane osobowe nauczyciela
1. Imi? i nazwisko
2. Adres zamieszkania

3. Stopien awansu zawodowego
4. Stanowisko (przedmiot nauczania)
5. Wyksztalcenie
II.

Informacje o podj^tych studiach/ kursach/ innych formach doskonalenia

1.

Rodzaj doskonalenia

2.

Zakres doskonalenia

3.

Nazwa i adres instytucji organizuj^cej

4.

Czas trwania formy doskonal^cej

5.

Wysokosc oplaty

6.

Wnioskowana kwota dofinansowania

slownie:
III.

Wniosek o pokrycie kosztow dojazdu/ zakwaterowania/ wyzywienia:

/data i podpis nauczyciela/
Decyzja dyrektora szkoly lub przedszkola:

Wnioskowana forma doskonalenia nie jest/jest zgodna z potrzebami szkoly/przedszkola.

/data/

/piecz?c i podpis dyrektora/

