
Uchwala Nr 138/XVII/12

Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 20 lutego 2012r.

w sprawie przyznania srodkow na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli
oraz ustalenia regulaminu na 2012 rok

Napodstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001
r. Nr 142,poz. 1591 z pozn. zmianami) w zwiazku z art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta
Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z pozn. zm) oraz na podstawie § 2 ust. 2 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziahi srodkow na wspieranie doskonalenia
zawodowego nauczycieli pomi?dzy budzety poszczegolnych wojewodow form doskonalenia zawodowego
dofinansowywanych ze srodkow wyodr^bnionych w budzetach organow prowadzacych szkoly, wojewodow, ministra
wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania orazszczegolowych kryteriow i trybu przyznawania tych srodkow ( Dz. U.
z 2002r Nr 46, poz. 430) -Rada Miejska uchwala, co nast?puje:

§1

1. Ustala si? na 2012r.maksymalna^kwot§ dofinansowania oplat za ksztalcenie pobierane
przez szkoly wyzsze i zaklady ksztalcenia w wysokosci do 700 zl. za semestr i nie wi^cej

niz 50% obowiazujacej oplaty semestralnej.

2. Dofmansowanie, o ktorym mowa w ust. 1 przyznaje si§ na ksztalcenie w nastej>ujax:ych
formach:

1) studia magisterskie uzupelniajace dla absolwentow studiow licencjackich w
zakresie j^zykow obcych,

2) studia podyplomowe w zakresie specjalnosci nadajacej uprawnienia do nauczania drugiego
przedmiotu,

3) studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarzadzania oswiaty
4) kursu kwalifikacyjnego nadaja^cego uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu.
5) inne wynikajace z potrzeb szkol.

3. Dofinansowaniu okreslonemu w ust.l podlegaja^ specjalnosci zgodne z programem rozwoju
szkoly lub placowki i zwiazane z tym potrzeby kadrowe.

§2

Ustala si§ plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2012
stanowiacy zalacznik nr 1 do niniejszej uchwaly.

§3

Tryb i zasady podzialu funduszu, o ktorym mowa w § 1 oraz korzystania ze srodkow na
doskonalenie zawodowe okresla Regulamin przyznawania srodkow na wspieranie doskonalenia
zawodowego szkol samorzadowych Miasta i Gminy Chorzele oraz przedszkola stanowiacy
zalacznik nr 2 do uchwaly.



§4

Wykonanie uchwaly powierza si? Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§5

Traci moc uchwala Nr 25/V/l IRady Miejskiej w Chorzelach z dnia 17 lutego 201 lr.ze zmianami w
sprawie przyznawania srodkow na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli orazustalenia
regulaminu na 201 lr.

§6

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia.

Radca^PrawnyL

rwandowski



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 70 a ust.l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela w planach
finansowych organow prowadzacych placowki oswiatowe zabezpiecza si? kwot? w wysokosci 1%
planowanych rocznych srodkow przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Na
podstawie § 6. ust. 2 i § 7 Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca
2002r. w sprawie sposobu podzialu srodkow na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli
pomi?dzy budzety poszczegolnych wojewodow, form doskonalenia zawodowego dofmansowanych
ze srodkow wyodr?bnionych w budzetach organow prowadzacych szkoly, wojewodow, ministra
wlasciwego do sprawy oswiaty i wychowania oraz szczegolowych kryteriow i trybu poznawania
tych srodkow organ prowadzacy opracowuje na kazdy rok budzetowy plan dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli orazustala corocznie maksymalna^ kwot? dofinansowania.
Niniejsza uchwala zostala opracowana w porozumieniu z dyrektorami szkol i placowek.



Zalacznik Nr 1

do uchwaly Nr 138/XVII/12
Rady Miejskiej w Chorzelach

z dnia 20 lutego 2012r.

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkol
podstawowych, gimnazjow oraz przedszkola prowadzonych przez Miasto i
Gmine Chorzele.

§1

Wyodrebnia si? srodki w wysokosci 1% planowanych rocznych srodkow
przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na rok 2012 rok w kwocie
72.593 zl. z przeznaczeniem na dofmansowanie doskonalenia zawodowego
nauczycieli w wysokosciach:
1. Szkola Podstawowa im. Marszalka Jozefa Pilsudskiego w Chorzelach

14.609 zl.

2. Publiczne Gimnazjum im. Papieza Jana Pawla II w Chorzelach 10.393 zl.
3. Zespol Szkol w Zarebach 15.239 zl.
4. Zespol Szkol w Duczyminie 9.670 zl.
5. Zespol Szkol w Krzynowlodze Wielkiej 7.716 zl.
6. Szkola Podstawowa w Poscieniu Wsi 4.878 zl.

7 Szkola Podstawowa w Krukowie 5.491 zl.

8. Przedszkole Samorzadowe w Chorzelach 4.597 zl.

§2

Srodki na dofmansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zawarte sq. w
planach finansowych szkol jako wyodr^bniona pozycja planu finansowego.

§3

W przypadku niewykorzystania srodkow, o ktorych mowa w § 1, srodki te moga^
zostac przeniesione do planu finansowego innej szkoly.

>RZEW<pD MICZ/\CY
Rady Mitjski

Wgr DariutfTirzezicki



Zalacznik Nr 2

do Uchwaly Nr 138/XVII/12
Rady Miejskiej w Chorzelach

z dnia 20 lutego 2012r.

REGULAMIN

przyznawania srodkow na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkol i
przedszkola z terenu Miasta i Gminy Chorzele

Rozdzial I.

Postanowienia ogolne.

§1

1. Ze srodkow na doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowuje si? 100%
kosztow na formy szkolenia:

a/ organizacj? doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w tym koszty obnizenia
wymiaru godzin zajec, dodatkowych umow o prac?, dodatkow funkcyjnych
oraz podrozy sluzbowych doradcow metodycznych,

b/oplaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalace, seminaria oraz inne formy
doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora
szkoly lub placowki.

c/organizacj? szkoleh, seminariow oraz konferencji szkoleniowych dla
nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujacych stanowiska kierownicze,

d/przygotowanie materialow szkoleniowych i informacyjnych,
e/organizacj? warsztatow metodycznych i przedmiotowych, szkoleh,

seminariow, konferencji szkoleniowych nauczycieli, szkolenie rad
pedagogicznych

f/fmansowanie wydawnictw fachowych ( podr?cznikow, ksiazek, czasopism)
doskonalacych wiedz? i umiej?tnosci nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujacych
stanowiska kierownicze

2. Ze srodkow na doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowuje si? :
a) do 50% koszty zakwaterowania i wyzywienia nauczycieli, ktorzy na

podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoly lub placowki
uczestniczq_ w roznych formach doskonalenia zawodowego, a w
szczegolnosci uzupelniajajub podwyzszaja^kwalifikacje.

b) 100%) zwrotu przejazdu za delegacj? srodkiem wskazanym przez dyrektora
3.Przyznana kwota na doskonalenie zawodowe nauczycieli winna bye w 60%
przyznana na zadania wymienione w ust.1,a w 40%> na zadania wymienione w
ust. 2.



Rozdzial II

Kryteria przyznawania dofinansowania

§2

Z wnioskiem o dofmansowanie doskonalenia zawodowego mogq
wyst?powac nauczyciele ktorzy

1/ uzyskali skierowanie od dyrektora placowki,
2/ posiadajqco najmniej stopieh nauczyciela kontraktowego i dobrqocen?

pracy,

3/ podnoszq swoje kwalifikacje zgodnie z potrzebami kadrowymi i
organizacyjnymi placowki,

4/ muszq uzupelnic swoje kwalifikacje niezb?dne do zajmowania stanowiska, na
ktorym nauczyciel jest zatrudniony lub uzyskujq uprawnienia do nauczania
dodatkowego przedmiotu ( zgodnie z potrzebami placowki),

5/ nie korzystajq z innych zrodel dofinansowania.

Rozdzial III

Zasady i tryb przyznania dofinansowania

§3

1. Nauczyciele, ktorzy ubiegajqsi? o dofmansowanie indywidualnego
doksztatcania skladajqdo dyrektora placowki wniosek wraz z zalacznikami:

a/ potwierdzenie uczestnictwa w danej formie doksztalcania lub doskonalenia
zawodowego, wystawione przez organizatora ,

b/ potwierdzenie uiszczenia oplaty.
2. W przypadku, gdy nauczyciel studiuje na wi?cej niz jednym kierunku,

dofmansowaniu podlega tylko jeden z nich.
3. Dofmansowanie nie przyshiguje nauczycielowi w przypadku nieterminowego

realizowania toku doskonalenia z wylaczeniem udokumentowanych
wypadkow losowych.

§4

Odmowa przyznania dofinansowania w danym semestrze, nie pozbawia prawa
do skladania wniosku w semestrze nast?pnym.

§5

1.Wnioski rozpatrywane b?dq dwa razy w roku. Wnioski nauczycieli przyjmowane
sq przez dyrektora szkoly, placowki na I semestr kazdego roku
do 15 wrzesnia, na II semestr do 15 marca. W tych samych terminach Burmistrz

Miasta i Gminy Chorzele przyjmuje wnioski dotyczqce dyrektorow.
2.Wnioski nauczycieli dyrektor szkoly rozpatruje w terminie 30 dni od terminu



skladania wnioskow, biorqc pod uwag? informacje o warunkach zatrudnienia i
zgodnosc z potrzebami szkoly, placowki.
3.Wnioski dotyczqce dyrektorow szkol rozpatruje Burmistrz w terminie 30 dni

od zlozenia wniosku.

§6

1. Wprzypadku studiow, z wylqczenie studiow podyplomowych dajqcych
kwalifikacje do nauczania dodatkowego przedmiotu doplaty mogqbye
przyznawane dopiero po zaliczeniu 1 roku, potwierdzonym odpowiednim
zaswiadczeniem z uczelni.

2. Nauczyciel, ktoremu udzielono dofinansowania do form doskonalenia
wymienionego w § 1 ust. 2 lit. a i b uchwaly ,zobowiqzany jest do zwrotu
kwoty udzielonego dofinansowania w przypadku, jezeli nie przepracuje w
szkole, ktora udzielila dofinansowania minimum 5 lat, z wyjqtkiem sytuacji
niezaleznych od woli nauczyciela.

3. W przypadku nie ukohczenia form doskonalenia o ktorych mowa w § 1 ust. 2
lit. a i b uchwaly dofmansowanie podlega zwrotowi w calosci.

4. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach mozna zwolnic nauczyciela z
koniecznosci dokonania zwrotu za zgodqBurmistrza.

5. Prawo do dofinansowania ulega zawieszeniu na okres powtarzania roku.

Rozdzial IV

Postanowienia koncowe

§7
1. System doplatjest narz?dziem polityki kadrowej dyrektora placowki i nie

stanowi pomocy socjalnej dla studiujqeych nauczycieli.
2. Nauczyciel moze odwolac si? do Burmistrza od decyzji dyrektora placowki

oswiatowej odmawiajqcej wydania skierowaniana studia lub innqform?
doskonalenia zawodowego. W przypadku dyrektora odwolanie o ponowne

rozpatrzenie wniosku nalezy skladac do Burmistrza.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem majqzastosowanie

przepisy Karty Nauczyciela.
4. Ustala si? wzor wniosku o dofmansowanie, stanowiqey zalqcznik do

regulaminu.



Zalqcznik do regulaminu

WNIOSEK

O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA DO DOKSZTALCANIA

ZAWODOWEGO

(Nazwisko i imie)

( Nazwa i adres placowki oswiatowej)

(zajmowane stanowisko)

(wyksztalcenie- nauczany przedmiot)

Zwracam sif z prosba^ o dofinansowanie do studiow podyplomowych , uprawniajacych do
nauczania drugiego przedmiotu, kursu kwalifikacyjnego nadajaccgo uprawnienia do
nauczania drugiego przedmiotu, studiow magisterskich u/upelnia j^cych dla absolwentow
studiow licencjackich w zakresie jezykow obcych.
(wlasciwe podkreslic)
Studia odbywaja^ sif:

1

(nazwa i adres)

2

(rodzaj, kierunek studiow, Hose semestrow)

3

(konto wnioskodawcy)

4 oplata za semestr w roku wynosi

slownie:

(data) (podpis nauczyciela)

Opinia dyrektora placowki oswiatowej:
Stwierdza sig, ze dane zawarte we wniosku s^ zgodne z prawda^
Wnioskodawca nie powtarza semestru, roku i uzyskal skierowanie

(data) (podpis dyrektora)
Decyzja
Komisji



(data)

Podpisy czlonkow komisji:

1

2.

3.

4.

DECYZJA

BURMISTRZA

(data) (podpis)

PRZEWADfNlCZACY


