Z A R Z ^ D Z E N I E NR 6/2012
Wojta Gminy Lopuszno z dnia 22 luty 2012 roku
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w szkotach prowadzonych przez Gminf Lopuszno na rok 2012
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym(tj.: Dz.
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pozniejszymi zmianami), art. TOaustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela ( tj.; Dz. U. z 2006 r. Nr 97,poz. 674 z pozniejszymi zmianami)
oraz rozporz^dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie
sposobu podzialu srodkow na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomi^dzy
budzety poszczegolnych wojewodow, fonn doskonalenia zawodowego dofmansowanych
srodkow wyodr^bnionych w budzetach organow prowadz^cych szkoty, wojewodow, ministra
wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania oraz szczegolowych kryteriow i trybu
przyznawania tych srodkow (Dz. U. Nr 46 z 2002 r. poz. 430) zarz^dza si?, co nast^puje:
§1
1. Przeznacza si(? srodki budzetowe na dofinansowanie doksztatcenia i doskonalenia
zawodowego nauczycieli w 2012 r. w wysokosci 52 655 zl, stanowi^ce 1 % planowanych
rocznych srodkow przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli .
2. Dofmansowaniem mog^byc obj^te:
1) organizacja szkolen, seminariow, warsztatow oraz konferencji szkoleniowych dla
nauczycieli, w tym nauczycieli zajmuj^cych stanowisko kierownicze;
2) szkolenie rad pedagogicznych;
3) calkowite lub cz^sciowe dofinansowanie oplat za ksztalcenie pobierane przez szkoly
wyzsze i zaklady ksztalcenia nauczycieli;
4) calkowite lub cz^sciowe oplaty za kursy kwalifikacyjne i doskonal^ce i seminaria
5) inne formy doskonalenia zawodowego;
6) zakup, przygotowanie materialow szkoleniowych i informacyjnych;
7) koszty podrozy sluzbowych nauczycieli uczestnicz^cych w roznych formach
doskonalenia zawodowego na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoly.
3. Dofinansowanie dotyczy nast^puj^cych form doskonalenia nauczycieli:
1) studiow uzupetniaj^cych magisterskich;
2) studiow podyplomowych;
3) kursow kwalifikacyjnych organizowanych przez szkoly wyzsze i zaklady ksztalcenia
nauczycieli;
4) innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora
szkoly.
4. Dofinansowania winny dotyczyc nauczycieli realizuj^cych formy ksztalcenia uj^te w
vvieloletnim planie doskonalenia zawodowego nauczycieli danej szkoty.
5. Dofmansowaniem, o ktorym mowa w ust. 3 mogq bye rowniez obj^ci nauczyciele
zajmuj^cy stanowiska kierownicze w zaakceptowanych przez wojta formach.

§2

Maksymalna kwota dofinansowania opiat za ksztalcenie nauczyciela w 2012 roku w
szkolach i placowkach prowadzonych przez Gmin? Lopuszno wynosi 1500 zl na rok
budzetowv.
§3
Zatwierdza si(j plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2012r.
stanowi^cy zat^cznik Nr.l do niniejszego zarz^dzenia.

§4
1. Podzialu srodkow przeznaczonych na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
dokonuje dyrektor szkoly na podstawie przedlozonych wnioskow nauczycieli do dyrektorow
szkol.
2. Ustala si? wzor wniosku , o ktorym mowa w ust. 1 w brzmieniu stanowi^cym
zal^cznik nr 2 do zarz^dzenia .

§5
Wykonanie zarz<\dzenia powierza si? dyrektorom
Lopuszno.

szkol prowadzonych przez Gmin?

§6
Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania .
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Zat^cznik Nr 1
do Zarz^dzenia Nr 6/2012
Wojta Gminy Lopuszno
zdnia 22.02.2012 r.

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
narok 2012

L.p.

Nazwa szkoly

1.

Zespol Szkol im. Jana Pawla II w Lopusznie

2.

Zespol Szkol w Gniezdziskach

3.

Szkola Podstawowa w Dobrzeszowie
Razem

Wysokosc srodkow
finansowych w zlotych
33 481
11 663
7 511
52 655

Zai^cznik Nr. 2
Do Zarz^dzenia Nr 6/2012
Wojta Gminy Lopuszno
zdnia 22.02.2012 r.

WNIOSEK
O DOFINANSOWANIE DOSKONALENIA Z A W O D O W E G O
I. DANE OSOBOWE
1 .Imi? i nazwisko
2.Doktadny adres zamieszkania ,telefon
3. Miejsce pracy
4. Adres miejsca pracy
5. Nauczany przedmiot glowny, wymiar godzin
6. Poziom wyksztalcenia, tytut, ukonczenia szkoly/uczelni i kierunek studiow

11.

I N F O R M A C J E O P O D J ^ T Y C H STUDIACH L U B INNEJ F O R M I E
DOSKONALENIA

1.Nazwa szkoly wyzszej (instytucji)
2.Siedziba szkoly wyzszej (instytucji), adres
3. Wydzial (nazwa formy)
4. Kierunek studi6w(nie dotyczy form doskonalenia)
5.Specjalnosc( nie dotyczy form doskonalenia)
6. Rodzaj studi6w( nie dotyczy form doskonalenia)
7. Czas trwania studiow, liczba semestrow (czas trwania danej formy)
5. Podac rok studiow, semestr, ktory dotyczy dofinansowania
9.Wysokosc oplaty za semestr (formy doskonalenia)

(miejscowosc, data)
W zal^czeniu:
1 .Zaswiadczenie z uczelni
2.Faktura oryginal.

(podpis nauczyciela)

