
ZARZĄDZENIE Nr 7/2005 
Burmistrza Woźnik 

 
z dnia 17 lutego 2005 r. 

 
W sprawie: ustalenia zasad podziału środków na 2005 rok na wspieranie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez Gminę Woźniki, maksymalnej kwoty opłat za kształcenie pobierane przez szkoły 
wyŜsze i zakłady kształcenia nauczycieli, oraz specjalności i form kształcenia, na które 
dofinansowanie jest przyznawane. 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 70a) ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 
r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112) oraz § 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 dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budŜetach 
organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i 
wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46. 
poz. 430) zwanym dalej „rozporządzeniem" zarządzam, co następuje: 

§ 1 

W budŜecie gminy wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli. 

§ 2 

Środki finansowe, o których mowa w § 1 przeznacza się na cele wskazane w                                       
§ 2 ust. 1 i 2  rozporządzenia, a w szczególności na: 

- szkolenia, kursy, organizację warsztatów przedmiotowych, 
- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyŜsze, 
- koszty przejazdu na konferencje metodyczne nauczycieli i dyrektorów,  
- doradztwo metodyczne 

§3 

Dyrektor szkoły składa na kaŜdy rok budŜetowy wnioski o dofinansowanie form 
doskonalenia przygotowane w oparciu o trzy letni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli 
(2003-2005) do dnia 30 listopada danego roku. 

§4 

Organ prowadzący opracuje na kaŜdy rok budŜetowy plan dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół i placówek przygotowane 
z uwzględnieniem planu, o którym mowa w § 3, zgodnie z którym dyrektor szkoły lub 
placówki realizuje określone zadania. 

 



§5 

 
Preferowane w roku 2005 są następujące kierunki i specjalności: 
- języki zachodnioeuropejskie (język angielski, język niemiecki)  
- informatyka, 
- pedagogika specjalna. 

§6 

1. Dofinansowanie ze środków wymienionych w § 3 mogą otrzymać nauczyciele czynni 
zawodowo podejmujący lub kontynuujący kształcenie w 2005 roku na studiach wyŜszych lub 
studiach wyŜszych podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych, seminariach lub innych 
formach doskonalenia zawodowego na podstawie skierowania otrzymanego przez dyrektora 
szkoły. 

2. Dofinansowanie przyznawane jest wyłącznie nauczycielom spełniającym jeden z następujących 
warunków; 

- czynnych zawodowo a zagroŜonych utratą pracy, 
- zdobywających dodatkowe kwalifikacje niezbędne do nauczania  
   przedmiotu, zgodnie z potrzebami szkoły. 

3. Maksymalna kwota opłaty za kształcenie nauczyciela pobierana przez szkoły wyŜsze i zakłady 
kształcenia nauczycieli wynosi do 50% wysokości kwoty, nie więcej niŜ 400 zł na semestr. 

4. Wymagane dokumenty: 
- wniosek o przyznanie dopłaty, 
- zgłoszenie nauczyciela na studia, 
-zaświadczenie uczelni o studiach (rok, semestr i wysokość czesnego)  
-jeden egzemplarz umowy zawartej między dyrektorem szkoły (placówki) a 
nauczycielem w sprawie odpracowania czasu otrzymania dopłaty do 

czesnego. 
         - dowód wpłaty na kwotę wymienioną w pkt 3. 
 

§7 
 

1. Nauczyciel, który otrzyma dopłatę do czesnego, zobowiązany jest do przepracowania w 
szkole prowadzonej przez Gminę Woźniki co najmniej 3 lata od zakończenia kształcenia. 

   2. Nauczyciel, który otrzyma środki na kształcenie i doskonalenie zawodowe, jest zobowiązany 
do zwrotu kosztów poniesionych przez szkołę na jego naukę (czesne, opłaty za kursy 
doskonalące itp) w przypadku nie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 1 oraz jeŜeli bez 
uzasadnionych przyczyn przerwie kształcenie lub go nie podejmie. 

§8 

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli będą planowane w budŜecie 
szkoły (placówki). 

§ 10 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 


