Zarzfldzeoie Nr ]9/2013
W6jta Gminy Slawno
z dnia 251utego 2013 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form do konaJenia zawodowego nauczycieli,
maksymalnej kwoty dofinansowania oraz fonn ksztalcenia, na ktore dofinansowanie jest
przyznawane w 2013 r.
Na podstawie art. 14 pkt ] ustawy z dnia 7 grudnia 2012 f. 0 zmianie niektorych ustaw
w zwlctZku z reaLizacj'l ustawy budzetowej (Oz. . z 2012 r. poz. 1456) oraz § 6 ust. 2 i § 7
rozporz<\dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie
sposobu podziatu srodk6w na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieJi pomi~dzy
budzety poszczeg61nych wojewod6w, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych
ze srodk6w wyodr~bniony h w budzetach organ6w prowadzqcych szkoty, wojewod6w,
ministra wlasciwego do spraw oswialy i wychowallia oraz szczeg610wych kryteriow i trybu
przyznawania tych srodk6w (Oz. U z 2002 r. Nr 46 poz. 430), po zasi~gniC(ciu opinii
zwictZkow zawodowych zrzeszaj4cych nauczycieli,
zarz~dza

sif, co

nast~puje

§ 1. Wyodr~bnion a w budzecie Ominy Slawno na rok 2013, z przeznaczeniem
na dofinansowa nie doskonalenia zawodowego nauczycieli, kwota 36 910,00 zI
stanowi 0,87 % planowanych rocznych srodk6w przeznaczonych oa wynagrodzenia
osobowe nauczyciel i.

§ 2. 1. Dyrektor szkoty lub plac6wki, zwany dalej Dyrektorem szkoty, sklada organowi
prowadz1\:cemu do dnia 30 listopada danego r ku na kolejny rok budZetowy wniosek
o dofinansowanie roi:nych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, przygotowany
z uwzgl~dnjeniem wieloletniego pJanu doskonalenia nauczycieJi (WON), programu
rozwoju szkoly, plan6w rozwoju zawodowego nauczycieli, zgodnie z wzorem,
stanowi1\:cym zal(lcznik nr 1 do z.a.fZ1\:dzenia.
2. Dyrektor szkoly w termjnie do 3] marca danego roku skiada organowi
prowadz1\:cemu sprawozdanie ze sposobu wykorzystania srodk6w na dofinansowanje
doksztakania i doskonaLenia zawodowego nauczycieli w minionym roku budzetowym,
zgodnie z wzorem, stanowiC\.cym zal1\:cznik nr 2 do zarzqcizenia.

§ 3. ]. Srodki, 0 kt6rych mowa w § 1 przeznaczone s<\ na nast~puj1\:ce fonny doskonalenia
zawodowego nauczycieli:
1) organizacj~ szkolen, seminari6w oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli,
w tym nauczycieli zajmuj C\.cych stanowiska kierownicze;
2) przygotowanie materiat6w szkoleniowych i informacyjnych;
3 organizacj~ warsztat6w metodycznych i przedmiotowycb oraz innych fonn
doskonalenia zawodowego, wynikaj(lcych z potrzeb edukacyjnych na danym terenie~
4) o rganizacj~ doskonalenia zawodowego danej szkoiy;
5) szkolenia rad pedagogicznych;
6) ksztalcenie w szkolach wyzszych i zakladach ksztalcenia nauczycieli;
7) kursy kwali fikacyjne i doskonal(lce, seminaria oraz inne formy doskonalenia
zawodowego dJa nauczycieli skierowanych przez dyrektora plac6w.ki;
8) koszty przejazd6w, zakwaterowania i wyzywienia nauczycieli, uczestnicU\.cych

f

w r6mych formach doskonalenia zawodowego na podstawie skierowania
Oyr ktora szkoly.
2. W przypadku Dyrektor6w szk61 podmiotem uprawnlonym do wydania
skierowania, 0 kt6rym mowa w ust. 3 jest organ prowadzctcy.

§ 4. 1. UstaJa si~ maksymalne kwoty dofinansowania:
a) za kaZdy semestr studi6w wyzszych i studi6w podyplomowych - do 80 %
b) za kaZdy semestr kursu kwalifikacyjnego - do 90%;
c) inne fo rmy doskonalenia zawodowego, takZe szkoleniowe rady pedagogiczne
- do LOO%;
d) ze srodk6w na doskonalenie finansuje si~ do 100% koszty przejazd6w,
zakwaterowania i W}'Zywienia nauczycieli, kt6rzy na podstawie skierowania
udzielonego przez dyrektora uczestnicz4 w r6i:nych formach doskonalenia
czy doksztakania,
e) przygotowanie materiat6w szkoleniowych i informacyj nych - do 100%.

§ 5. Ustala si~ plan dofin ansowania foml doskonalenia zawodowego nauczycieli stanowi!\.cy
zal!\.cznik nr 3 do zarz'l:dzenia.

§ 6. 1. Srodki lI wzgl~dni one w plan ie,

0 kt6rym mowa w § 5 wydatkowane b~d!l na podstawie
indywidualnyc h wniosk6w nauczycieli oraz dyrektor6w szk61

2. Wprowadza sit; nast~puj!lce wzory dokument6w tosowanych na potrzeby procedury
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli :
a) wniosek ubiegaj4cego sit; 0 dofinansowanie - zaJ'l:cznik nr 4 do zarzttdzenia,
b) skierowanie na ksztalcenie - zall\cznik nr 5 do zarz4dzenia,
c) umowa - zat!lcznik nr 6 do zarzl\dzenia,
d) decyzja dyrektora lub W6jta Gminy Slawno w przedmiocie dofinansowania 
- zall\cznik nr 7 do zarZ4.dzenia.

§ 7. Plan doskonalenia j prz znaczeni e sfodk6w na jego realizacjt; mog!l w ittgu roku ulec
zmianie, w szczeg61nosci w przypadku pojawienia
i potrzeb szkoly oferty szkoleniowej .

si~

waZnej dla rozwoju nauczycieli

§ 8. Za prawid!owe wykorzystanie srodk6w tinansowych przeznaczonych na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli odpowiada Dyrektor szkoly.

§ 9. Wykonanie zarz4dzenia powierza

si~

Dyrektorowi Gminnego Zespolu Oswiaty

w Stawnie oraz Dyrektorom szk6l

§. 10. Zarzl\dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

Zalqcznik Nr J
do Zarzqdzenia Nr ...... .......................
Wajla Gminy Slawno
z dnia ,................ ....... .. ..........................

WNIOSEK DYREKTORA 0 DOFINANSOWANlE
DOSKONALENlA ZAWODOWEGO NAUCZVCJELJ
W ROKU 2013

L.p,

~ l.

Srodki przeznaczonc na dofinansowanic ksztalccnia nauczycieli
w szkolach ",'yzszych i zakladach ksztalcenia nauczycieli

Plan

Wykonanie

...... ........ ..... , - ..

. ............... .........

Srodki przeznaczone na dofinansowanie koszta, przejazdaw
oraz zakwaterm ania i wyzywienia nauczyci el i ktorzy na
podstawie skierowanja udzlelonego przcz dyrektora uczestniczq
w roznych fonnach doskonalenia .

........................

3.

Srodki przeznaczone na zakup materiala\', szkolcniowych
i infonnacyj nych

. ... .... ................

. . . ................ .. .....

4.

Srodki przeznaczonc na oplaty szkolelL seminariaw, warsztataw
metodycznych i przedmiotowych, konferencj i szkoleniowych
oraz j nnych form doskonalenia zawodowego dla naucz cieli
i dyrektorow.

........ .. ............. ..

. ...... ....... ..........

Srodki przeznaczone na szkolenia rad pedagogicznych.

. ...... - ..... .. .........

. ..... .. ..... .......... ...

.......... ........... ....

........ .... ...... .........

2.

.....

Wyszczeg6loienic

5.

Razem:

(mit!JscuwoH: i data)

,

................... .......

I

(dyrektor szkoM

Zalqcznik Nr 2
do Zarzqdzenia Nr .. ..... .... ....... ....... .
Wojta Gmmy Slawno
z dnia ........... ..... .. ........... .......................

SPRAWOZDANIE Z WYKORZY TANYCH
SRODKOW NA DOSKONALENJE ZA WODOWE
W ROKU 2013

L.p.

W szczeg61nienie

1.

Srodki przcznaczon na dofinansowanic ksztalccnja nallczycieli
w szkolach w),zszvch i zakladach ksztalcema nauczycie li.

2.

Wykonanie

Plan

.. .. ......... ... .. .... ...

... .. .... ...... ... .... ...

Srodki przezn..1.czone na dofinansowaruc koszt6w przcjazd6w
oraz zakwaterowania j wyZywienia nauczycieli ktorz)' na
podstawic skierowania udzielonego przcz d Ircktora lIczestrucUl
w ro:i:nych fomlach doskonalenia.

....... .. ...... ........ ... ..

.... ... ......... ....... ...

3.

Srodki przeznaczone na zakup materiaJow szkolcniowych
i informacY.inych.

... ........ ....... ... ... ..

. ......... .. ..... .........

4.

Srodki przeznaczone na optaty szkoJen. seminariow. warsztat6w
metodycznych i przcdmiotowych, konfercncji szkolcniowych
oraz innych fonn doskonalerua za\ odowcgo dla nauczycieli
i dyrekto r6w.

.. ...... ..... ......... ...

. . .. ... ... .... ...... ....

5.

Srodki przeznaczone na szkolenia rad pcdagogicznych.

......... ............... ..

. .. ....... ....... .. .... ...

.. .. ... .. .. . - .. ..... .. .....

. .. .. .... ... .. .... ........ .

~

r:

Razem:

Uzasadniellie wykonania/niewykonania plaou:

(miejscowQ$C i data )

(podpis dyrddora pinoowki)

•

Zalqcznik Nr 3
do zarzqdzenia nr .... .. .. ..... .. ...
W6jfa Gmil1Y Slawno
zdnia.............. .... .. ...... ..... ..... .

Plan dofinansowan ia
form doskonalenia zawodowego nauczycieli
szk61 i plac6wek prowadzonych przez Gmin~ Slawno na rok 2013
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1. Organizacj~ szkoleil, seminariow oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli,
w tym nauczycieli zajmuj'lcych stanowiska kierownicze.
2. Przygotowanie materiaJow szkoJeniowych i informacyjny h.
3. O rganizacj~ warsztatow metodycznych i przed miotowych oraz innych form
doskonalenia zawodowego, wynikaj'lcych z potrzeb edukacyjnych na danym terenie.
4. Organizacj~ doskonalerua zawodowego dan j szkoty.
5. Szkolenia rad pedagogicznych
6. Ksztakeni e w szkolach wyzszych i zakladach kszta1cenia nauczycieli .
7. Kursy kwaJ ifikacyj ne i doskonai'lce, seminaJi a oraz inne fonny doskonalenia
zawodowego dla nauczycieJi kierowaJ1ych przez dyrektora placowki.
8. Koszty przejazd6w, zakwaterowania i wyzywienia nauczycieli , uczestnicz'lcych
w romych formach doskonalenia zawodowego na podstawie skierowania
Dyre tora szkoly.

Zalqcznik Nr 4
do Zarzqdzenia Nr ... ....... ... ... .... ....... . .
Wt1jla Gminy Slaw no
zdnia .............. .. ................... .............. .

Sla\\110. ... .. .... .. .............. ............... ..... .

TMI~

I NAZWJSKO ........... ........ ........ ............... .................

ADRES LAMlESZKAN IA

PanlPani

WN10SEK
NAUCZYCIELA I DYREKTORA 0

D OF [ NANS OWAN[ElREFUNDAC~

OPLATY ZA KSZTALCENIE

1. Informacje

0

fonnie ksztalcenia:

a) rok studiow/kursu

. . ........ . ................... .....,

semcstr ... ......................................................
b) rodzaj studiow - zawodowe, magisterskie, podyplomowe, doktoranckic

podkre!;/icj
lub rodzaj kursu kwalifikacyjncgo (nazwa)
c) koszt scmcstru nauki ......

..... ....... ...............zl

caJkowity koszt nauki ...... .

................... zJ

d) wysokosc otrz manego dofinansO\ ania '" minjonym roku
....... ......

....... ............... zl

e) wnioskov.'ana kwota

0

dofinansowanie

2. Miejsce zatrudnienia (nazwa i adres placowki):

3. Stanowisko p racy (naucz8ny pn edmiot):

(odpowiednie

4. Krotkie uzasadnienie w yboru formy i kierunku ksztalcenia:

5. Zgoda ns p rLetw arza nie danych osobowych:
WyraiaJn zgod~ on przetwarzanic moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb
przygotowania decyzji 0 przyznaniu dofinansowania oplat za ksztalcenie pobieranej przez szkol~
wyzs,U{. lub zaktad ksztalcenia naucz~ cieli w roku .. .... .. .......... .. ................. .

(podpis skJacL.1jctccgo wniosek)

6. Opioia dyrekt ora/w6jta (odnosz<tca si~ do § 6, ust. J rozporZ¥lzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podzialu srodkow na wspieranie daskonalenia
zawodowego nauczycicli ( .. . ). potwierdzajqca.. ie wybrana fanna doskanalenia jest zgodna
z przxj ~tym w szkale wieJoletnim plancm doskonalenia nauczycieli).

(podpis dyrektora plac6wkilw6jta)

Zalqcznik Nr 5
do Zarzqdzenia Nr .... ............ ............ .
W6jta Gminy S(mrno
z dnia .__ ......... ....... ....... ........................ .

SKlEROWANLE NA KSZTALCENIE

Nazwisko i imi\!
Data i miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
Wyksztalcenie
Kieru nki/specjalnosci

Nazwy uczelnil zakladu
i rok ukonc.z nia

Nazwa szkoly
(glownego miejsca pracy)
Nauczany przedmioUy
(p rowadz one zaj\!cia )

Stat pracy
Wy miar czasu pracy
Rodzaj za trud nienia
(czm okrdlony. czas nieokrl!.~/ony. przez miammlOnie)

Wybra na form a ksztalcenia
Nazwa uczelnil zakladu

(data i podpis wnioskuj<tcego nauczycieJa)

(data i podpis dyrcklora pJac6wki)

ZalqcznikNr 6
do Zarzqdzenia Nr .................. ..... ... ..
Wojta Gminy Slawno
zdnia ... ............... .... .................. ...... ......

U MOWA
Spi sana dn.ia ..... .. ....... .. .... ... ..... .......... .. ..... ... ..
po mi ~ zy

......................... ........ .. .. ..... ... ................ .... ...................... ....... .. ... .. ..... .... .. ......... .. ..

zwanym w tresci umowy Pracodawc<\, a .... ... ..... ... .... .... .. .............. ..... .. .. .. .. ..... ..... ..... ...... .. ....... ..
zwanym dalej Pracownikiem.

§1
Pracodawca udzieli pracownikowi dofinansowania w postaci

§2

Pracownik zobowiqzuje

si~,

ze po ukonczeniu zgloszonej formy ksztalceni a,

podejmie prac~ na tym samym lub innym, wskazanym przez Pracodawc~ , stanowisku pracy
i b ~d zie jq wykonywat przez okre nie kr6tszy nit 3 lata.
§3

1. W przypadku niedotrzyman ia warunkow umowy przez Pracownika, spoczywa na nim
obowiC\Zek zwrotu Swiadczen zwiqzanych z doplatc\' do czesnego wraz z naleznymi
odsetkami naliczonymi zgodnie z odpowiednimi przepisami .

2. W przypadku niezawinionego niedolrzymania przez pracownika wanmku ukonczenia
studi6w wyzszych P racodawca moze odsutPi6 od dochodzenia cd Pracowni ka zwrotu
swiadczen, 0 ktorych mowa w ust . 1.
§4

W przypadku wycofania

si ~

P racodawcy z decyzj i,

0

kt6rej mowa w § 1 niniejszej

umowy, zobowictUnia Pracownika wobec Pracodawcy,
uznaje

si~

0

kt6rych mowa w § 2 umowy,

za niewazne.

§5
Umowa zostaje spi sana w trzech jednobrzmi qcych egzemplarzach po jednym dla katdej
ze stron i dla Gminnego Zespolu Oswiaty w Slawnie.

2. Umowa ob wiqzuje strony od ... ..... ....... .... .... .. ... .. ... .... ... do ... .... . ... .. .... ... ..... .. ... ....... ..

(data i podpis nauczyciela/d reklorn)

(podpis dyrektora plac6wkilw6jta)

Zal,qcznik Nr 7
do Zarzqdzenia Nr ..... ......... .... .......... .
Wajta Gminy Slawno
zdnia ....... ............................... ............. .

DECYZJA
DYREKTORA SZKOLY IWOJTA
W SPRAWlE DOFTNANSOWANlA I REFUNDACJI
KSZTALCENJA NAU CZYCIELI

Na podstawie Zar7...1dzenia ............. ... ... .

..... ............. . nr ................. z dnia ......... ..................

przyznaj\! Pani/Panu .... ..... ........ ....... ... .... ........ .. ... .... .... .. .... ............ .. ........ ... ..... ........ ........ .. .. ... .... ....... ..... .
kwot y

................ ..... ... .. ... .................. ........ ... .. .. .. .. ..... .. .oplat czesnego za ksztaJcenie
(dojinansowania ( refimdo<,ji)

nakierunku ... ................ ........ . ..... ..... ...... ....... ..... zasemestr ..... ....... ...
w roku ........ .. .. ........... w wysokosci ...... . .. . .. .. ... . ... .. . zJ
(slownie: ...... ..... . ...... .. . .. ..... .. ... ... .. .. .. ..... .... .. ............ .... ..... .......... ....... ...... .. ............... zJotych).

(miej sco\\'o~. dala )

(podpis dyrek1:om plac6wkilw6jla)

