ZARZĄDZENIE NR 487/2013
BURMISTRZA KRAPKOWIC
z dnia 8 marca 2013 r.
w sprawie ustalenia na 2013 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice oraz ustalenia
maksymalnych kwot dofinansowania opłat ponoszonych przez nauczycieli związanych z doskonaleniem
zawodowym
Na podstawie art. 30 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z późn. zm.), art. 70a ust. 1, 1a, 2, 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), § 6 ust. 2 i § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 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. z 2002 r. Nr 46, poz. 430)
Zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krapkowice, które będą objęte dofinansowaniem
w 2013 roku:
1. studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, zwane w dalszej części Zarządzenia studiami;
2. kursy kwalifikacyjne;
3. kursy doskonalące, seminaria, konferencje szkoleniowe itp.;
4. warsztaty metodyczne, szkolenia zespołów przedmiotowych;
5. szkolenia rad pedagogicznych.
§ 2. 1. Ustala się następujące kierunki studiów, które będą dofinansowane:
a) zarządzanie w placówkach oświatowych,
b) edukacja techniczna w szkole podstawowej i gimnazjum,
c) pedagogika opiekuńcza z terapią pedagogiczną,
d) język angielski z włoskim,
e) edukacja muzyczna i plastyczna w szkole podstawowej i gimnazjum,
f) edukacja elementarna wychowania przedszkolnego i edukacja wczesnoszkolna,
g) informatyka w edukacji,
h) historia,
i) pedagogika opiekuńcza z terapią pedagogiczną,
j) pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym.
2. Ustala się dofinansowanie z tytułu udziału w formach doskonalenia zawodowego określonych w § 1 pkt 1 w
wysokości 50% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 1000,00 zł za semestr;
3. Dofinansowaniem objęte są opłaty pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli za udział
w zajęciach (tzw. czesne). Dofinansowaniem nie są objęte pozostałe koszty związane z dokształcaniem np.: koszty
dojazdu, koszty wpisowego i itp;
4. Dofinansowanie otrzymuje nauczyciel zatrudniony na czas nieokreślony w wysokości co najmniej 1/2 etatu.
5. Dofinansowanie następuje na wniosek nauczyciela, do wniosku należy dołączyć:
a) zaświadczenie z uczelni potwierdzające ukończenie semestru,
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b) rachunek lub fakturę i dowód wpłaty - dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów opłat;
5. Nauczyciel otrzymuje zwrot poniesionych opłat po pozytywnym zaliczeniu semestru studiów, który
zakończy się w 2013 roku, przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku;
§ 3. W pozostałych formach doskonalenia zawodowego, o których mowa w § 1 od ust 2 do ust 5 zasady
dofinansowania dla nauczyciela będą ustalane w indywidualnych przypadkach:
a) dla nauczyciela – przez dyrektora placówki,
b) dla dyrektora placówki - przez Burmistrza Krapkowic.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 5. Zarządzenie
w Krapkowicach.
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