Zarządzenie Nr 28/09
Wójta Gminy Pacanów
z dnia 18 marca 2009r.

w sprawie ustalenia na 2009 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pacanów 


	Działając na podstawie § 6 ust. 2 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, kwotę dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego oraz opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości 32829zł.

§ 2
	Ze środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, wyodrębnia się kwotę 1920zł z przeznaczeniem na opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe
i zakłady kształcenia nauczycieli.

Ze środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnia się kwotę 8730zł z przeznaczeniem na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w tym koszty dodatków funkcyjnych oraz podróży służbowych doradców metodycznych.
Środki w wysokości 22179zł przeznacza się na dofinansowanie pozostałych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w § 2 rozporządzenia.

§ 3
	Dofinansowanie opłaty za formy doskonalenia zawodowego, o których mowa w § 2 pkt 3 przysługuje nauczycielowi, który:

1) zatrudniony jest w szkole lub przedszkolu;
2) nie przebywa na urlopie zdrowotnym lub świadczeniu rehabilitacyjnym;
3) posiada minimum stopień nauczyciela kontraktowego;
4) złożył stosowny wniosek.
	Wysokość dofinansowania form doskonalenia określonych w § 2 pkt. 3 wynosi 100%

W przypadku większej liczby wniosków niż środków zaplanowanych na ten cel w budżecie gminy, wójt może przyznać niższą kwotę dofinansowania.

§ 4
	Wnioski o przyznanie dofinansowania należy składać do Wójta Gminy Pacanów.

Wypłata przyznanego dofinansowania następuje w szkole lub przedszkolu, w którym jest zatrudniony nauczyciel.
	Dyrektor szkoły lub przedszkola opiniuje wniosek nauczyciela w zakresie jego zgodności
z wieloletnim planem doskonalenia zawodowego nauczycieli.


§ 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
	Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2009 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Wniosek nauczyciela szkoły lub przedszkola o dofinansowanie opłaty za kursy kwalifikacyjne
i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub przedszkola stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

           WÓJT GMINY
mgr Wiesław Skop

