ZARZĄDZENIE NR VII/55/2016
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 1 kwietnia 2016 r.
w sprawie ustalenia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Orzesze
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2013.594 z
późn. zm.), art. 70a ust 1, 1a i 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j.Dz.U.2014.191 z późn.
zm.) oraz § 6 ust 2 i § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku
w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety
poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych
w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U.2002.46.430 z późn. zm.)
Burmistrz Miasta Orzesze zarządza:
§ 1. 1. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnione w budżecie Miasta
Orzesze, w wysokości 62.757,00 złotych dzieli się w następujący sposób:
a) 15.000,00 złotych - na dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia
nauczycieli,
b) 7.757,00 złotych – na dofinansowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
c) 40.000,00 złotych - na organizację doskonalenia, w tym w szczególności szkoleń, seminariów i konferencji
szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, a ponadto na
dofinansowanie opłat za kursy doskonalące oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli.
2. Sposób podziału środków określonych w ust. 1 został zaopiniowany przez związki zawodowe nauczycieli.
§ 2. W związku z § 1 ust. 1 pkt a niniejszego zarządzenia, ustalam w porozumieniu z dyrektorami szkół
i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Orzesze w 2016 roku:
a) maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia
nauczycieli w wysokości do 50% kwoty opłat za 1 semestr, jednak nie więcej niż 1.500,00 zł
b) specjalności, które w szczególności podlegają dofinansowaniu:
- terapia pedagogiczna,
- oligofrenopedagogika,
- surdopedagogika,
- tyflopedagogika,
- wczesne wspomaganie,
- socjoterapia,
- wychowanie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym,
c) formy kształcenia, które podlegają dofinansowaniu:
- studia podyplomowe kwalifikacyjne,
- studia magisterskie,
- studia licencjackie,
- kursy kwalifikacyjne,
- kursy doskonalące,
- inne formy zgodne z potrzebami szkoły.
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§ 3. Dofinansowane specjalności i formy kształcenia oraz formy doskonalenia muszą być uwzględnione
w wieloletnim planie doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach lub przedszkolach
i zgodne z potrzebami tych placówek.
§ 4. Formy doskonalenia, o których mowa w § 1 ust.1 pkt b, dofinansowywane są w wysokości do 100%
kosztu uczestnictwa.
§ 5. 1. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w § 1 ust.1 pozostają
do dyspozycji dyrektorów szkół i przedszkoli.
2. Zasady dofinansowania określa Regulamin przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia
zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli w Orzeszu, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i przedszkoli.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: 454288E2-13DD-4E33-B473-4223C5C076D8. Przyjęty

Strona 2

Załącznik do Zarządzenia Nr VII/55/2016
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 1 kwietnia 2016 r.
REGULAMIN
PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA DOFINANSOWANIE DOKSZTAŁCANIA
I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ, DLA KTÓRYCH
ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO ORZESZE
§ 1. Podstawa prawna
Podstawę prawną tworzenia i podziału środków finansowych na dokształcanie i doskonalenie zawodowe
nauczycieli stanowią:
- Rozporządzenie MENiS z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie
doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia
zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły,
wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu
przyznawania tych środków (Dz.U.2002.46.430 z późn. zm.).
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Orzesze NR VII/55/2016 z dnia 01.04.2016r. w sprawie ustalenia na 2016 rok
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach,
dla których organem prowadzącym jest Miasto Orzesze, zwane dalej zarządzeniem.
§ 2. Zasady ogólne
1. O dofinansowanie mogą ubiegać się nauczyciele, w tym nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze
studiujący w publicznych i niepublicznych szkołach wyższych oraz zakładach kształcenia nauczycieli
uzupełniający kwalifikacje lub uzyskujący dodatkowe kwalifikacje.
2. O dofinansowanie mogą ubiegać się nauczyciele, w tym nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze
doskonalący własny warsztat pracy, biorący udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
3. Dofinansowaniu podlegają szkolenia rad pedagogicznych i kadry kierowniczej.
4. Maksymalna kwota dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 oraz dofinansowywane specjalności określa
Zarządzenie.
5. Maksymalna kwota dofinansowania, o którym mowa w ust. 2 wynosi do 100% kosztów.
6. Kwota dofinansowania, o którym mowa w ust. 3 wynosi 100% kosztów.
7. Nauczyciele skierowani na doskonalenie zawodowe przez dyrektora szkoły lub przedszkola otrzymują
dofinansowanie w wysokości 100% kosztów (nie dotyczy studiów i kursów kwalifikacyjnych).
8. Dofinansowaniu podlega doskonalenie zawodowe uwzględnione w wieloletnim planie doskonalenia
zawodowego nauczycieli danej szkoły lub przedszkola zgodne z potrzebami edukacyjnymi i kadrowymi szkoły lub
przedszkola.
§ 3. Kryteria przyznawania dofinansowania
1. O dofinansowanie indywidualnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego na studiach i kursach
kwalifikacyjnych może ubiegać się nauczyciel, który:
a) jest zatrudniony w szkole lub przedszkolu oraz legitymuje się co najmniej półrocznym stażem pracy
pedagogicznej w placówkach prowadzonych przez Miasto Orzesze,
b) nie korzysta z innych źródeł dofinansowania.
2. Z dofinansowania może również korzystać nauczyciel przebywający na urlopie zdrowotnym lub
wychowawczym w przypadku, gdy kontynuuje kształcenie.
3. Dofinansowanie nie przysługuje w przypadku powtarzania semestru lub roku studiów.
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§ 4. Zasady i tryb przyznawania dofinansowania
1. Warunkiem uzyskania dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli jest złożenie
odpowiedniego wniosku do dyrektora szkoły/przedszkola.
2. W celu uzyskania dofinansowania lub sfinansowania doskonalenia zawodowego ubiegający się nauczyciele
oraz kadra kierownicza składają następujące dokumenty:
a) wniosek o przyznanie dopłaty do czesnego,
b) aktualne zaświadczenie z uczelni lub placówki kształcącej nauczycieli,
c) umowa zawarta między dyrektorem placówki macierzystej a nauczycielem w sprawie odpracowania dopłaty do
czesnego,
d) osoby ubiegające się o kontynuację refundacji składają aktualne zaświadczenie z uczelni.
3. Terminy składania dokumentów:
a) do 30.03 każdego roku;
b) do 30.10 każdego roku.
4. Odmowa przyznania refundacji w danym semestrze nie pozbawia prawa do ponownego ubiegania się o
dopłatę w kolejnym semestrze.
5. Dyrektor na wniosku potwierdza zgodność kierunku kształcenia z potrzebami edukacyjnymi, kadrowymi
szkoły lub przedszkola.
6. Nieprzyznanie dofinansowania wymaga pisemnego uzasadnienia.
7. W przypadku, gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku dofinansowaniu podlega tylko jeden
z nich.
8. Dokument księgowy (faktura, rachunek) wystawiony na szkołę lub przedszkole jest opisywany na odwrocie
przez dyrektora zgodnie z obowiązującą w placówce procedurą. W przypadku, gdy kwota jest wydatkiem
strukturalnym umieszcza się stosowną adnotację.
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