
                                                                                         

 

                               ZARZĄDZENIE   NR   OR.0050.33.2011 

                                         BURMISTRZA  BIAŁEJ 

 

                                         z dnia  28 marca 2011r.                       

                                               

w sprawie  planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2011, 

ustalenia specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane oraz 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i 

zakłady kształcenia nauczycieli. 

 

 

 

       Na podstawie art.70a ust.1w związku z art.91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. 

Karta Nauczyciela (Dz.U.z 2006r. Nr 97 poz.674,  z późn. zmianami) oraz § 6 ust..2 i § 7 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. 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. Nr 46,poz.430) zarządzam co następuje:  

     § 1 

  

1. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% 

planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli 

wyodrębnione w budżecie Gminy Biała na rok 2011 dzieli się w sposób następujący: 

1)   30 % funduszu na dofinansowanie zadań związanych z doradztwem metodycznym  

       organizowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego w Opolu i Gminę Biała, 

2)  60 % na organizację różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli o których mowa  

      w § 2 rozporządzenia, 

3)  10 % na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli pełniących funkcje dyrektora  

      szkoły/przedszkola. 

 

2. Środki finansowe o których mowa w ust.1 pkt.1 i 3 pozostają w dyspozycji organu  

    prowadzącego. 

3. Podziału środków o  których mowa w ust.1 pkt.2 pomiędzy szkoły i przedszkola dokonuje  

    się w oparciu o planowane roczne środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe w  

    poszczególnych placówkach. 

 

                                                              §  2 

 

1.Ustala się specjalności i formy doskonalenia zawodowego nauczycieli na które przysługuje  

   dofinansowanie w roku 2011: 

1) Specjalności priorytetowe: kształcenie i doskonalenie nauczycieli w zakresie języków  

    obcych, w szczególności języka angielskiego i niemieckiego; informatyka- kształtowanie u   

    nauczycieli umiejętności posługiwania się i wykorzystania komputera oraz technologii  

    informatycznych w organizacji kształcenia i wychowania,  matematyka, wychowanie  



przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna z oligofrenopedagogiką , gimnastyka korekcyjna, 

zdobywanie kwalifikacji  do nauczania drugiego i następnego przedmiotu- zgodnie z 

potrzebami szkoły- przedszkola. 

 

2) Formy kształcenia na które przysługuje dofinansowanie: studia podyplomowe, zaoczne,  

    wieczorowe oraz kusy doskonalące dające kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub  

    prowadzenia zajęć. 

 

                                                         §  3 

 

1. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie: 

   1) do 70 % całkowitego kosztu kształcenia w zakresie wymienionym  w § 2 ust.2 pkt.1 

   2) do 50 % całkowitego kosztu kształcenia pozostałych specjalności, 

   3) do 100% kosztów w przypadku doskonalenia zawodowego nauczyciela odbywanego na  

       podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły – przedszkola,  

  

2. W przypadku, gdy nauczyciel dokształca się na więcej niż jednym kierunku,  

    dofinansowaniu podlega jeden z nich.. 

3. Dofinansowanie nie przysługuje w przypadku powtarzania semestru lub roku studiów. 

4. O dofinansowanie kosztów kształcenia może ubiegać się nauczyciel zatrudniony w  

    wymiarze co najmniej połowy etatu na czas nieokreślony.  

5. Przyznane dofinansowanie podlega zwrotowi w przypadku: 

    1) przerwania studiów lub kursu z winy pracownika, 

    2) rozwiązania umowy o pracę na prośbę nauczyciela. 

 

                                                       §  4 

 

1. Wnioski o dofinansowanie kosztów doskonalenia zawodowego nauczyciele składają do 15  

    listopada do dyrektora szkoły- przedszkola, a dyrektorzy szkół – przedszkoli do Burmistrza  

    Białej  według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia. 

2. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający doskonalenie i dowód uiszczonej  

    opłaty.           

 

                      §  5 

                                                       

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. z mocą obowiązującą  od 1 stycznia 2011r. 

 

 

 

       Burmistrz Białej 

       Arnold Hindera 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                                                      Wzór 

                                                                                                        Załącznik do zarządzenia  Nr OR.0050.33.2011 

                                                                                                        Burmistrza Białej z dnia 28.03.2011r. 

 

                                                     WNIOSEK 

 

o przyznanie dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczyciela 

 

1. Imię i nazwisko …………………………………………………………………………….. 

2. Nazwa i adres szkoły/przedszkola………………………………………………………….. 

3. Aktualny poziom wykształcenia (nazwa uczelni- ukończony kierunek)…………………… 

    ……………………………………………………………………………………………… 

4. Wymiar zatrudnienia ………………………………………………………………………. 

5. Nauczany przedmiot  ………………………………………………………………………. 

6. Staż pracy nauczyciela ogółem ………………………….i w obecnej szkole …………….. 

7. Rozpoczęta lub kontynuowana forma doskonalenia zawodowego: 

    1)  nazwa i adres wyższej szkoły lub zakładu kształcenia …………………………………. 

         …………………………………………………………………………………………… 

     2) forma doskonalenia zawodowego ………………………………………………………. 

         …………………………………………………………………………………………… 

     3) rok /semestr………………………………………………………………………………  

     4)liczba semestrów ogółem………………………………………………………………… 

     5) wysokość opłaty ogółem ……………………………………………………………….. 

     6) kwalifikacje uzyskane po zakończeniu doskonalenia zawodowego …………………… 

         ………………………………………………………………………………………….. 

 

7. Uzasadnienie wniosku ……………………………………………………………………… 

    ………………………………………………………………………………………………. 

    ………………………………………………………………………………………………. 

    ………………………………………………………………………………………………. 

                                                                                               ……………………………… 

                                                                                                (Podpis nauczyciela)                                                                                                       

Załączniki: 

1……………………… 

2……………………… 

3……………………… 

 

Informacja o przyznaniu dofinansowania (wypełnia organ przyznający dofinansowanie) 

1.Przyznano/odmówiono dofinansowanie na ………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………………………………… 

2. Kwota  przyznanego dofinansowania …………………………………………………….. 

3. Uzasadnienie przyznania /odmowy dofinansowania kosztów doskonalenia …………….. 

    …………………………………………………………………………………………….. 

    ……………………………………………………………………………………………. 

 

                                                                                                             ……………………….. 

                                                                                                                (podpis) 

 



 

 


