
Zalządzenie Nr 40n0a9
Burmistrza Gniewkowa
z dnia 24 kwietnia 20(Dr.

w sprawie: ustłlenia wysokości oraz zasad przyznawania dofinansowania opłat za
kształcenie dla nauczycieti szkrół i pnedszko|i dla których organem
prowadzącym jest Gmina Gńewkowo

Na podstawie ąrt. 3I ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnyn(DZ.U. z 2001 Nr

14ż, poz. 1591 z późn. nn.) oraz art. 70a ust. 1 ustowy z dnia 26 stycznia 1982r. _ Karta
Nauczyciela - rełsr jeclnolity pz.IJ. z 200ó r. Nr 97 poz.674 zpóź. m.) w związ-ku z $ 7
Rozporząlzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 marca200? r. w sprawie sposobu
poo"iuło s*dkow na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy
poszczegó|nych wopwodów, form doskonalenia zawodowego, dofinansowania ze środków
iryoarętnio"ycl w budżetach organów prowadząpych szkĘ, wojewodów, miństra
*iuś"i*"go do spraw oświaty i wychowania onz szczeg(ńowych kryteriów Ębu
przyznawania tych środków @z U. Nr 46 poz. 430)

zwądzłm co nasĘpuje:

s1
1. Ustalić dofinansowanie op'aty 7a kształcenie, pobierane prze.z szkoły wyzszn i zakJady

kształcenia nauczycieli w wysokości 50% pobieranej opłaty, lecz nie więcej rił 700 ń na
jeden semesĘ zgodnie z zasadami określonymi w załągzniku Nr 1 do zarząlzenia.
). n1u *o"'y"ńu kształcąpych sĘ na kiounkacb języków obcych, ustalić dofinansowanie
opłaty zaksńńcenie pobierane prze z szkoły wyższr inkłady kształcenia w wysokości 50%

potiera""; opłaty za jeden semóstr zgodnie z za*Ąami określonymi w załącmiku Nr l do

zarzfizenta,

$2

o dofinansowanie określone w $ 1 i 2 niniejsze go zatzszeńa lbiegac się mogą nauczyciele

kształcqpy się na studiach wyxzych magisterskich, studiach licencjackicĘ kolegiachjęzyków
obcych- 

"toa""r' 
podyplomowych organizowanych przcz pllbhczne i niepublicme szkoĘ

wyższe oraz zakłady kształcenia nauczycieli.

ss
Powołac komisję do rozpatrzenia wniosków dopłat, w składzie:

1) przedstawiciele organu prowadząlego:
- Paweł Drzajd:żewski
- Beata Kowalska

2) przedstawiciel zwią'zków zawodowych:
- HalinaTomczak

Przewodnicząpy
Członek

Członek



Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Burmistrza
Gniewk'ltwą
Nr 40/2009
z dnia 24 kwietnią 2009r'

Zasady prryznawania dolitransowania opłat za kŚztałcenie nauczTcielom zatrudnionyn
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gnierykowo

1. o dofinansowanie opłaty za kształcenie pobięnrne przez szkoĘ wyŻsze i zakJady
kształcenia nauczycieli mogą ubiegac się nauczyciele:

a) zatrudnieni co najmniej w wymiarze % etatu w placówkach oświa1owych, dla
których organem prowadząpym jest Gmina Gniewkowo

b) podejmujący lub kontynuujący naukę zgodnie z wieloletnim planem
doskonalenia zawodowego nauczycieli, opracowanym przez dyrektora szkoĘ
lub placówki,

c) posiadająpy pozyĘwną opinie wydaną ptzez óytektora szkoĘ, a w przypadku
dyrektora wytlana przez Burmistza Gminy Gniewkowo.

f. Dopłata do czesnego nie moźrc byó prryznna nauczfcielowi, który studiuje lub uczy
się w formach dofinansowanych ze środków MENiS.

3. Dopłata do czesnego ńe moizebyć ptz;yznzna nauczycielowi, który powtarza semestr
studiów lub nauki.

4. Dopłata prrymawana jest:
- na studiach S-letnich magisterskich od V semestru lub III roku'
- na studiach licencjackich od III semestru lub II roku,
- na studiach 5-letnich magisterskich lub studiach licencjackicĘ lub Kolegiach
Języków obcych od II semestn1
- na studiach podyplomowych oraz innych formach ksztahowanią nadająpych
kwalifikacje nauczycielskie od I semestru-

5. Nauczyciel ubiegająpy się o dofinansowanie opłaĘ do kształceńą zobowią-zany jest
przedtoityć:.

- podanie o dofinansowanie,
- pozytywną opinię dyrettora szkoły lub Bumristrza'
- aktualne zaświadczenle zuczelni, stwierdzające, na którym roku lub

semestrze studiuje i czy nie powtarza roku lub semestru.
6. Termin składania wniosków uptywa w dniu:

- 20 paźtńerni|<a- dla nauczycieli ubiegających się o dofinansowanie na semesfo
zimowy,
- 20 marca - dla nauczycieli ubiegająpych się o dofinanrcwanie na semestr
letni.

7 . Wnioski naleźry składać do Kierownika Samorządowego Zespofu Ekonomicmo-
Administracyjnego Szkół w Gniewkowie.

8 . o tlofinansowarri e opłat zakszt.ńceńe mogą Ę ubi egłć nalczycllele, którzy uzyskali
co najmniej stopień nauczyciela koatraktowego.

9. Wnioski o dopłatę rozpatruje komisja powołana przez Burmistrza Gniewkowa .
10. Nauczyciel e,któtty ńoĘlri wnioski o dofinarrsowanie opłat zostaną pisemnie

powiadomieni o decyzji w terrninie 14 dni od jej powzięcia.
11. Przyznane dofinansowanie zostanie przekazane na konto uczebi wskazane przez

wnioskodawę lub bezpośrednio wnioskodawcy na podstawie przedłożonego dowodu
wpłaty opłat za kształcenie, pobierane ptzez szkoĘ wyższn i z"akłady kształsena
nauczyciela
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3) przedstawiciel dyrektora szkĘ lub przedsz-kola
. Elżbieta Tolgowska do rozpatrywania wniosków nJi

z Gimnaąjum Nr 1 w Gniewkowie
- Dorota Gliwinska do rozpatrywania wniosków n-li

ze SzkĘ Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie
- Mariola Kozłowska do rozpaĘwania wniosków n-li

ze Szkoły Podstawowej w Wierzchosławicach
- Maria Kucharska do rozpatrywania wniosków n-li

ze Szkoty Podstawowej w Szadłowicach
- Małgorzata Cięgotura do rozpaĘwania wniosków n-li

ze Szkoty Podstawowej w Kijewie
. Iwona Senske do rozpaĘwania wniosków n-li

ze Szkoły Podstawowej w MurzYnie
. Alicja Magdowska do rozpatrywania wniosków n-li

z Samorząlowego Przedszkola w Gniewkowie
- Lidia Stejtr do rozpaĘwania wniosków n-li

ze SzkĘ Zawodowej w Gniewkońe

s4
Wykonanie
Ekonomiczno-Adminisaacyjnego Szkół w Gniewkowie.

ss
Traci moc Z.arz4Azene Nr 1612007 Burmistrua Gniewkowa z dnia 19 lutego 2007r. w
sprawie: ustalenia wysokości oraz zasal ptz;ymawania dofirransowania apłat za ksztdcenie
dla nauczycieli szkoł i przedszkoli, prowadzonychptzezlJtządMiejski w Gniewkowie.
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Zuząśz-ęme wchodzi w Ęcie z dniem podpisania
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