
Zarządzenie        17/2009
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

dnia     12 marca    2009 roku

w sprawie : podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia
zawodowego nauczycieli w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez
gminę Gryfów Śląski w roku 2009

Na podstawie art. 26 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj.  Dz. U. z 2001 roku. nr 142, poz. 1591 ze  zm.), w związku
z art. 70a ust. 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela
( Dz. U. z 2006 roku, nr 97, poz. 674 ze zm.) oraz § 6 ust. 2 i § 7
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 29 marca 2002
r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia
zawodowego nauczycieli pomiędzy budŜety poszczególnych wojewodów,
form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków
wyodrębnionych   budŜetach organów prowadzących szkoły, wojewodów,
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych
kryteriów i trybu przyznawania tych środków ( Dz. U. z 2002 r. nr 46,
poz. 430)

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
zarządza,  co następuje:

§ 1
1. Ustala się następujący podział  wyodrębnionych w budŜecie gminy,

w ramach subwencji oświatowej,  środków o  których mowa w art. 70a.
ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela:

    10 % - tego funduszu przypada do dyspozycji Burmistrza Gminy i Miasta
    Gryfów Śląski – dofinansowanie dokształcania dyrektorów szkół i
    przedszkola,

90 % - tego funduszu przypada do dyspozycji dyrektorów szkół
i przedszkola – dofinansowanie dokształcania nauczycieli.

2. Ze środków, o których mowa w pkt. 1 dofinansowane będą:
a) studia licencjackie, uzupełniające, podyplomowe,
b) kursy kwalifikacyjne,
c) kursy doskonalące,
d) doradztwo metodyczne,
e) szkolenia, seminaria oraz konferencje szkoleniowe dla nauczycieli,
f) warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia

zawodowego
g) szkolenia rad pedagogicznych



h) zakup ksiąŜek oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych
i informacyjnych

3. Środki przeznaczone na dokształcanie nauczycieli przeznaczone będą
przede wszystkim na te kierunki podnoszenia kwalifikacji,  które są
zgodne z potrzebami edukacyjnymi i planami rozwoju poszczególnych
szkół i przedszkola.

4. Jednorazowo maksymalna kwota dofinansowania opłat moŜe wynosić:
a) dla nauczycieli języków obcych - do 70 % opłat wnoszonych  za

kształcenie, w formach ujętych w pkt. 2   lit a i b, pobieranych  przez
szkoły wyŜsze, zakłady kształcenia nauczycieli i placówki
doskonalenia nauczycieli, nie więcej niŜ 2 000 zł.

b) dla pozostałych nauczycieli - do 50 % opłat wnoszonych  za
kształcenie, w formach ujętych w pkt. 2   lit a i b, pobieranych  przez
szkoły wyŜsze, zakłady kształcenia nauczycieli i placówki
doskonalenia nauczycieli, nie więcej niŜ 1500 zł,

c) dla nauczycieli wychowania do Ŝycia w rodzinie, techniki i sztuki   - do
100% opłat wnoszonych za kształcenie w formach ujętych w ust 2
lit. a i b, pobieranych przez szkoły wyŜsze, zakłady kształcenia
nauczycieli i placówki kształcenia nauczycieli.

Dyrektorzy szkół i przedszkola  mogą róŜnicować wysokość dopłat
w ramach środków jakimi dysponuje jednostka w danym roku
budŜetowym.

5.   Ustala się specjalności, na które dofinansowanie będzie przyznane:
a) wykaz specjalności i form kształcenia określonych w pkt. 2 lit. a i b

stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
b) formy doskonalenia określone w pkt. 2, lit c, d, e, f i g : formy

i kierunki doskonalenia zawodowego nauczycieli,  ujęte w złoŜonych
planach dofinansowania poszczególnych szkół,

c)  szkolenia związane z   realizacją wymagań wprowadzonych  w ciągu
roku zmianami aktów prawnych.

6.  Zarządzenie ma zastosowanie  do dofinansowania form doskonalenia
    zawodowego w 2009 roku.

§ 2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Gryfów
Śląski.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania z mocą obowiązująca
od    1 stycznia 2009  roku.



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr   17/2009
z dnia  12 marca  2009   r.

Wykaz  specjalności i form doskonalenia zawodowego
realizowanych  w formie  studiów licencjackich, uzupełniających

 i podyplomowych dofinansowywane  w roku 2009  r.

-

Forma kształcenia Specjalność Szkoła Ilość
osób

Kurs kwalifikacyjny Sztuka Szkoła Podstawowa
w Rząsinach

1

Kurs kwalifikacyjny Bibliotekarstwo Szkoła Podstawowa
 w Uboczu

1

Studia licencjackie
Zintegrowana edukacja
wczesnoszkolna
 i przedszkolna

Przedszkole Publiczne 2

Studia uzupełniające Filologia angielska
Szkoła Podstawowa
 w Gryfowie Śląskim

1

Studia podyplomowePedagogika opiekuńczo –
wychowawcza

Szkoła Podstawowa
w  Gryfowie Śląskim

1

Studia podyplomoweEtyka -„- 1
Studia podyplomoweFilologia angielska -„- 1
Studia podyplomoweTechnika Szkoła Podstawowa w

Uboczu 1
Studia podyplomowePrzysposobienie obronne Gimnazjum 1
Studia podyplomoweFilozofia i wiedza o

kulturze
-„- 1


