
Wć  o50, ŻŁ27, 

Zarządzenie Nr 233/2018 
Wójta Gminy Baćkowice 
z dnia 17 stycznia 2018 r. 

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oraz określenia form kształcenia nauczycieli 
objętych dofinansowaniem na rok 2018. 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz 6 ust. 3 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 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 ze zm.), zarządza się, co 
następuje: 

 
Ustala się  na rok 2018 plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baćkowice. Plan stanowi załącznik nr 1 do 
Zarządzenia. 

 
Wykonanie zarządzenia powierza się  dyrektorowi zespołu szkół  publicznych dla którego organem 
prowadzącym jest Gmina Baćkowice. 

§ 3. 
Traci moc Zarządzenie Nr 152/2016 Wójta Gminy Baćkowice z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie 
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oraz określenia form kształcenia nauczycieli objętych 
dofinansowaniem na rok 2017. 

4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą  obowiązującą  od 1 stycznia 2018 roku. 



Załącznik do Zarządzenia Nr 233/2018 
Wójta Gminy Baćkowice 
z dnia 17 stycznia 2018 r. 

PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI 
W 2018 ROKU 

§ 1. 
Wysokość  środków finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy na doskonalenie zawodowe 
nauczycieli na rok 2018 wynosi 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na 
wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 

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

 
Ustala się  na rok 2018 maksymalną  kwotę  dofinansowania opłaty za kształcenie w szkołach 
wyższych lub zakładach kształcenia nauczycieli w wysokości do 50% kwoty opłaty za kształcenie 
(czesne - jeden semestr), ale nie więcej niż  1 200 zł  w ciągu roku budżetowego. 
W uzasadnionych przypadkach Wójt może wyrazić  zgodę  na zwiększenie kwoty wymienionej 
W ust.l. 

§ 4. 
1. Dofinansowaniem, o którym mowa w § 1 obejmuje się: 

specjalności: 
- 	doradztwo zawodowe, 
- oligofrenopedagogika, 
- 	terapia pedagogiczna. 
formy kształcenia: studia podyplomowe. 

2. W 2018 r. pierwszeństwo w przyznawaniu dopłat do czesnego mają  nauczyciele, którzy 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. 
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 §1. 
O przyznaniu dofinansowania dla nauczyciela decyduje dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora 
Wójt Gminy Baćkowice. 
Dofinansowanie form doskonalenia zawodowego dyrektora przyznawane jest ze środków 
określonych w §1. 
Przed rozpoczęciem doskonalenia należy zawrzeć  umowę. Umowę  z nauczycielem zawiera 
dyrektor szkoły, a z dyrektorem Wójt Gminy Baćkowice. 
Dofinansowanie nie przysługuje jeżeli nauczyciel powtarza rok. 
Dyrektor szkoły w terminie do 31 marca danego roku, jest zobowiązany złożyć  Wójtowi 
sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków, o których mowa w § 1. 



*6 
Nauczyciel zatrudniony w dwóch lub więcej szkołach na terenie Gminy Baćkowice ma prawo do 
ubiegania się  o dofinansowanie tylko z jednej wybranej szkoły. 
Nauczyciel wybiera szkołę  podpisując odpowiednie oświadczenie. 

* 7  
Wypłata przyznanego dofinansowania na doskonalenie zawodowe następuje na podstawie podpisanej 
umowy oraz po złożeniu: 

wniosku o dofinansowanie, 
kserokopii dowodu poniesionej opłaty, potwierdzonej za zgodność  z oryginałem, 
aktualnego zaświadczenia z uczelni wyższej lub zakładu kształcenia nauczycieli bądź  innej 
instytucji. 

*8 
Wydatki są  realizowane z budżetu Gminy Baćkowice. 
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