
Zarządzenie Nr 235/2013
Wójta Gminy Baćkowice
z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oraz określenia form kształcenia nauczycieli
objętych dofinansowaniem na rok 2014.

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r. poz. 594 z późno zm.) oraz 9 6 ust. 2 i 9 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia
zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia
zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących
szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczególnych
kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. 2002, Nr 46, poz. 430), zarządza się, co
następuje:

~1.
Ustala się na rok 2014 plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baćkowice. Plan stanowi załącznik nr 1 do
Zarządzenia.

~ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi zespołu szkól publicznych dla którego organem
prowadzącym jest Gmina Baćkowice.

p.
Traci moc Zarządzenie Nr 16612012 Wójta Gminy Baćkowice z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oraz określenia form kształcenia nauczycieli objętych
dofinansowaniem na rok 2013.

~ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.



Załącznik do Zarządzenia Nr 235/2013
Wójta Gminy Baćkowice
z dnia 18gnldnia 2013 r.

PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI
W20l4 ROKU

~l.
Wysokość środków finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy na doskonalenie zawodowe
nauczycieli na rok 2014 wynosi 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na
wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

~ 2.
Środki, o których mowa w ~ 1 przekazuje się do dyspozycji dyrektora zespołu szkół.

~ 3.
I. Ustala się na rok 2014 maksymalną kwotę dofinansowania opiaty za ksztaIcenie w szkołach

wyższych lub zakładach ksztaIcenia nauczycieli w wysokości do 50''/0 kwoty opiaty za ksztaIcenie
(czesne - jeden semestr), ale nie więcej niż l 000 zł w ciągu roku budżetowego.

2. W uzasadnionych przypadkach Wójt może wyrazić zgodę na zwiększenie kwoty wymienionej
wust.l.

~ 4.
l. Dofinansowaniem, o którym mowa w ~ l obejmuje się:

l) specjalności:
doradztwo zawodowe,
technika,
trener UEAF A B - piłka nożna.

2) formy kształcenia: studia wyższe magisterskie, studia podyplomowe, studia wyższe zawodowe
-licencjackie, kursy kwalifikacyjne i doskonalące, warsztaty szkolenia e-learning.

2. W 20 I4 r. pierwszeństwo w przyznawaniu dopłat do czesnego mają nauczyciele, którzy
uzupełniają lub podnoszą swoje kwalifikacje zgodnie z potrzebami edukacyjnymi i kadrowymi
szkoły, w której są zatrudnieni.

3. W uzasadnionych przypadkach Wójt może wyrazić zgodę na inne formy specjalności doskonalenia
zawodowego nie wymienione w ~ 4 ust. l. pkt. 1-2.

~ 5.
I. Dofinansowanie form doskonalenia zawodowego określonych w ~ 4 ust. 1 pkt 1-2 odbywa się na

wniosek nauczyciela lub dyrektora szkoły w ramach środków określonych w ~l.
2. O przyznaniu dofinansowania dla nauczyciela decyduje dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora

Wójt Gminy Baćkowice.
3. Dofinansowanie form doskonalenia zawodowego dyrektora przyznawane jest ze środków

określonych w ~l.
4. Przed rozpoczęciem doskonalenia należy zawrzeć umowę. Umowę z nauczycielem zawiera

dyrektor szkoły, a z dyrektorem Wójt Gminy Baćkowice.
5. Dofinansowanie nie przysługuje jeżeli nauczyciel powtarza rok.
6. Dyrektor szkoły w terminie do 31 marca danego roku, jest zobowiązany złożyć Wójtowi

sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków, o których mowa w ~ l.
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