Zarządzenie Nr 27/09
Wójta Gminy Pacanów
z dnia 18 marca 2009 roku


w sprawie ustalenia na 2009 rok maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pacanów


	Na podstawie § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych  ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002r. Nr 46, poz. 430), zarządzam co następuje:

§ 1
Ustalam na 2009 rok w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pacanów oraz po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości 1920zł oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

§ 2
1. Dofinansowanie opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe lub zakład kształcenia nauczycieli przysługuje nauczycielowi, który:
	zatrudniony jest w szkole lub przedszkolu;

nie przebywa na urlopie zdrowotnym lub świadczeniu rehabilitacyjnym;
posiada minimum stopień nauczyciela kontraktowego;
złożył stosowny wniosek.
2. Biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół i przedszkoli, dofinansowanie obejmuje następujące formy kształcenia i specjalności:
	studia wyższe magisterskie:

a) germanistyka,
b) edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna,
c) bibliotekoznawstwo,
d) nauczanie zintegrowane
	studia podyplomowe:

a) całościowy kurs systemowej terapii rodzin.
b) zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną
3. Uzyskanie dofinansowania nie jest jednoznaczne z uzyskaniem skierowania, o którym
mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674
z późniejszymi zmianami)

§ 3
	Przyznanie dofinansowania uzależnione jest od potrzeb kadrowych szkoły lub przedszkola,
w której zatrudniony jest nauczyciel.

Dofinansowanie przyznawane jest na semestr studiów lub nauki.
Przyznanie dofinansowania na semestr studiów lub nauki nie pozbawia nauczyciela prawa do ubiegania się o dofinansowanie na kolejny semestr.
Dofinansowanie nie przysługuje nauczycielowi, który powtarza semestr studiów lub nauki.
Nauczyciel może korzystać z dofinansowania tylko jednej formy studiów lub nauki w danym semestrze.
W pierwszej kolejności dofinansowanie otrzymują nauczyciele, którzy:
1) podejmują lub kontynuują studia na kierunkach kształcenia, w których występuje deficyt    kadry wykwalifikowanych nauczycieli w szkole lub przedszkolu;
2) podejmują lub kontynuują studia lub naukę w celu przekwalifikowania się w związku ze zmianami organizacyjnymi, jeżeli wynika to z faktycznych potrzeb szkoły lub przedszkola.
	Wysokość dofinansowania wynosi 20% opłaty za semestr pobieranej przez uczelnie wyższą lub zakład kształcenia nauczycieli.

W przypadku większej liczby wniosków niż środków zaplanowanych na ten cel w budżecie gminy, Wójt może przyznać niższą kwotę dofinansowania.
Wypłata przyznanego dofinansowania następuje w szkole lub przedszkolu, w której jest zatrudniony nauczyciel.

§ 4
	Wnioski o przyznanie dofinansowania należy składać do Wójta Gminy Pacanów na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

Wnioski wraz z aktualnym zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym semestr studiów lub nauki należy składać do 31 marca 2009 roku i 31 października 2009 roku. W wyjątkowych wypadkach wniosek może być rozpatrzony bez zaświadczenia, jednak przyznane dofinansowanie zostaje wstrzymane do czasu jego dostarczenia, jednak nie później niż odpowiednio do 30 kwietnia 2009 roku i 30 listopada 2009 roku.
Dyrektor szkoły lub przedszkola opiniuje wniosek nauczyciela w zakresie jego zgodności
z wieloletnim planem doskonalenia zawodowego nauczycieli i warunków określonych w § 3, ust. 6.

§ 5
	Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Wójt.

Nauczyciele, którzy złożyli wniosek o dofinansowanie otrzymują informację pisemną o decyzji Wójta Gminy w terminie jednego miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku.
W przypadku złożenia przez nauczyciela wniosku zawierającego błędne lub nieprawidłowe dane, wniosek pozostaje bez rozpoznania. 

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr Wiesław Skop

