
^™T^T rm ZARZ^DZENIE NR 0050 / 188 / 2012
WOJT GMINY POPIELOW W6jta^miny Popiel6w

z dnia 6 lutego 2012 roku

w sprawie ustalenia na rok budzetowy 2012 planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opiat oraz specjalnosci
i form ksztalcenia, na ktore dofinansowanie jest przyznawane.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzajdzie gminnym
(Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,
NM53, poz. 1271, Nr214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr162, poz. 1568;,z 2004r. Nr
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz.
1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.
1241;z2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230;z2011r. Nr
21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr217 poz. 1281) art.70a
ust.1 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz.
1600; z2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176,
poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247 poz. 1369; z 2008r. Nr 145, poz. 917, Nr 227 poz.
1505; z 2009r. Nr 1 poz.1, Nr 56 poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97 poz. 800, Nr 213 poz.
1650, Nr 219 poz.1706; z 2011r. Nr 149 poz. 887) oraz §6 ust. 2 i §7 Rozporza^dzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziatu
srodkow na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomi^dzy budzety
poszczegolnych wojewodow, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze
srodkow wyodr^bnionych w budzetach organow prowadzapych szkoty, wojewodow, ministra
wtasciwego do spraw oswiaty i wychowania oraz szczegotowych kryteriow i trybu
przyznawania tych srodkow (Dz. U. z 2002r. Nr 46 poz. 430), zarza_dza si§ co nast^puje:

§1
Ustaia si§ plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w
szkotach i przedszkolach, dla ktorych organem prowadzqcym jest Gmina Popielow, na rok
2012, stanowia_cy zata_cznik nr 1 do niniejszego zarzqdzenia.

§2
Ustaia si§ maksymalna^ kwot§ dofinansowania optat za ksztatcenie pobierane przez szkoty
wyzsze i zaktady ksztatcenia nauczycieli oraz specjalnosci i formy ksztatcenia, na ktore
dofinansowanie jest przyznawane w roku 2012 dla poszczegolnych szkot i przedszkoli w
wysokosciach okreslonych w zatqcznikach od nr 2 do nr 8 niniejszego zarzqdzenia.

§3
Wykonanie zarza^dzenia powierza si§ Dyrektorom Szkot i Przedszkoli

§4
Traci moc zarzqdzenie Wojta Gminy Popielow Nr 0151/20/2011 z dnia 10 lutego 2011r.

§ 5
Zarza^dzenie wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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4 Finansowanie form ksztatcenia w szczegolnosci takich jak:

1) organizacja szkoleri, seminariow oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w
tym nauczycieli zajmuja^cych stanowiska kierownicze,

2) przygotowanie materiatow szkoleniowych i informacyjnych,
3) organizacja warsztatow metodycznych i przedmiotowych oraz innych form

doskonalenia zawodowego wynikajqcych z potrzeb edukacyjnych,
4) organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoty/przedszkola,
5) szkolenie rad pedagogicznych,
6) optaty za kursy kwalifikacyjne i doskonala^ce, seminaria oraz inne formy

doskonalenia zawodowego dla nauczycieli

nastepuje po przedtozeniu do Wqjta Gminy wniosku Dyrektora wraz z uzasadnieniem
sfinansowania wybranej formy doskonalenia zawodowego ze srodkow wyodr^bnionych na
dofinansowanie doksztatcania zawodowego nauczycieli, ktory musi bye zgodny z
zata^cznikami od nr 2 do nr 8 niniejszego zarzqdzenia odpowiednio dla danej jednostki.

Po uzyskaniu akceptacji Wojta Gminy dotyczsipej planowanych wydatkow z tytutu wybranej
formy doskonalenia, Dyrektor przedktada do realizacji faktur? wystawiona^ na Gmin§
Popielow.

Faktura obejmuje 100% poniesionych wydatkow ze srodkow przeznaczonych na
dofinansowanie doksztatcania nauczycieli.

5 Cz^sciowe dofinansowanie optat za ksztatcenie pobierane przez szkoty wyzsze i zaktady
ksztatcenia nauczycieli, optat za kursy kwalifikacyjne i doskonalape oraz za seminaria dla
nauczycieli nast^puje po ztozeniu do Urz^du Gminy:

1) wniosku nauczyciela, ktory uczestniczyt w wybranej formie doskonaienia
zawodowego zatwierdzonego przez Dyrektora, a w przypadku Dyrektora wniosku
skierowanego do Wojta Gminy,

2) kserokopii faktury lub dowodu poniesionej przez nauczyciela lub Dyrektora optaty
potwierdzonej za zgodnosc z oryginatem,

3) zaswiadczenia o uczestnictwie lub ukonczeniu formy doksztatcania, ktorej
wniosek dotyczy.

O przyznaniu dofinansowania dla nauczyciela decyduje Dyrektor danej szkoty/przedszkola.

Forma ksztatcenia oraz specjalnosc musza^ bye zgodne z zatqcznikami od nr 2 do nr 8
niniejszego zarzajdzenia, odpowiednio dla danej jednostki.

W stosunku do Dyrektora o przyznaniu dofinansowania decyduje Wojt Gminy, okreslaja^c
wysokosc dofinansowania.


