
Z A R Z '" 0 ZEN I E Nr 7/2013 

W6jta Gminy Baboszewo 
z dnia 06 marca 2013 roku 

w sprawie podziatu srodk6w w 2013 roku na doskonalenie zawodowe nauczycieli 
zatrudnionych w przedszkolu i szkotach prowadzonych przez Gmin~ Baboszewo. 

Na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela 
(Oz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674 ze zmianami) oraz Uchwaty Budzetowej Gminy 
Baboszewo na rok 2013, Nr XVI1I153/2012 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 grudnia 
2012 r. po zasi~gni~ciu opinii zwiqzku zawodowego zrzeszajqcego nauczycieli 
z a r z adz a m co nast~puje: 

§ 1 

Ustala si~ plan podziatu srodk6w na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych 
w przedszkolu i szkotach na terenie Gminy Baboszewo w 2013 roku, kt6ry stanowi 
zatqcznik nr 1 do Zarzqdzenia. 

§2 

Wykonanie zarzqdzenia powierza si~ skarbnikowi gminy oraz dyrektorom szk6t 
i przedszkola. 

§3 

Zarzqdzenie obowiqzuje od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 rok. 



Zalqcznik Nr 1 do Zarzqdzenia 
W6jta Gminy Baboszewo Nr 7/2013 
z dnia 01 marca 2012 roku 

Plan podziatu srodk6w na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych 
w przedszkolu i szkotach na terenie Gminy Baboszewo w 2012 roku. 

§ 1 
1. Wyodr~bnione w budzecie gminy Baboszewo na 2013 rok, srodki finansowe na wspieranie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli w kwocie 31 480,00 zt stanowiqcej 0,5% planowanych rocznych srodk6w 
przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli przeznacza si~ na: 

realizacj~ plan6w doskonalenia zawodowego nauczycieli 

oraz szkolenia rad pedagogicznych - do dyspozycji dyrektora szkoly /przedszkolal. 


udzial w szkoleniach , seminariach oraz konferencjach szkoleniowych dla nauczycieli 
zajmuj",cych stanowiska kierownicze - do dyspozycji W6jta Gminy 

2. Wysokosc srodk6w przeznaczonych na doskonalenie zawodowe dla nauczycieli danej szkoly jest 
proporcjonalna do funduszu plac nauczycieli zatrudnionych w tej szkole - wedlug tabeli : 

Nazwa szkoly /przedszkola/ 
Wysokosc srodk6w finansowych na 
doskonalenie zawodowe nauczycieli i kadry 
kierowniczej szkoly /przedszkola/ 

(zl) 
Gimnazjum im . Armii Krajowej w Baboszewie 7000,00 

Gimnazjum w Polesiu 3600,00 
Szkola Podstawowa 
im. Jana Brodeckiego w Polesiu 3575,00 
Szkola Podstawowa im. J6zefa Wybickiego 
w Baboszewie 

8300,00 
Szkola Podstawowa im . ks . Macieja Kazimierza 
Sarbiewskiego w Sarbiewie 

3330,00 
Szkola Podstawowa w Mystkowie 3175,00 
Przedszkole w Baboszewie 2500,00 

o 9 6 tern: 31480,00 

§2 
1. 0 przeznaczeniu srodk6w na doskonalenie zawodowe decyduje: 
a) Dla nauczycieli - dyrektor szkoly /przedszkola/ w porozumieniu z rad q pedagogicznq majqc na uwadze: 

- program rozwoju szkoly i zwiqzane z tym potrzeby kadrowe, 
- wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli , 
- roczny plan doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
- wnioski nauczycieli 0 dofinansowanie form doskonalenia zawodowego. 

b) 	 Dla dyrektor6w i wicedyrektor6w szk61- W6jt Gminy Baboszewo z uwzgl~dnieniem przydatnosci 

doskonalenia zawodowego dla zajmowanego stanowiska kierowniczego. 




§3 
Dofinansowanie ze srodk6w wymienionych w § 1 pkt. 2 otrzymac mogq nauczyciele pracujqcy w szkolach 
Iprzedszkolul podejmujqcy ksztalcenie: 

1. 	 w szkolach wyt.szych lub zakladach ksztalcenia nauczycieli (zaliczanych do ksztalcenia w formach 
szkolnych ), 

2. 	 na studiach podyplomowych nadajqcych uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu lub 
prowadzenia dodatkowych zajE?c na kierunkach zgodnych z potrzebami szkoly, 

3. 	 na seminariach i innych formach doskonalenia na podstawie skierowania otrzymanego od dyrektora 
szkoly . 

§4 
1. 	 Dofinansowanie przyznawane jest wylqcznie nauczycielom spelniajqcym jeden z nastE?pujqcych 

warunk6w: 
a) 	 czynnym zawodowo, 
b) 	 zdobywajqcym dodatkowe kwalifikacje niezbE?dne do nauczania przedmiotu zgodnie z 

potrzebami szkoly, 

c) uzupelniajqcym posiadane kwalifikacje, 

d) doskonalqcym swoje umiejE?tnosci. 


2. 	 Ustala siE? na rok 2013 maksymalna kwotE? dofinansowania oplaty za ksztalcenie pobieranej przez 
szkolE? wyt.szq lub zaklad ksztalcenia nauczycieli w wysokosci : 

a) dla nauczycieli zdobywajqcych i uzupelniajqcych dodatkowe kwalifikacje - do 50% wysokosci 
czesnego, 

b) 	 dla nauczycieli uczestniczqcych w r6t.nych formach doskonalenia zawodowego - do 100% 
oplaty za kurs. 

3. 	 Nauczyciel, kt6ry otrzymal dofinansowanie, zobowiqzany jest do przepracowania w szkole 
prowadzonej przez GminE? co najmniej 4 lata od zakonczenia ksztalcenia. 

§5 
1. 	 Nauczyciel, kt6ry otrzymal dofinansowanie, jest zobowiqzany do zwrotu koszt6w poniesionych przez 

organ prowadzqcy na jego naukE? (czesne, koszty podr6t.y, platne zastE?pstwa) 
w przypadku: 

a) jet.eli bez uzasadnionych przyczyn przerwie ksztalcenie lub go nie podejmie , 
b) nie przepracuje w szkole co najmniej czteroletniego okresu liczonego od zakonczenia 

ksztalcenia. 
2. 	 DecyzjE? 0 ewentualnym umorzeniu zwrotu poniesionych koszt6w doksztalcania podejmuje W6jt 

Gminy Baboszewo na wniosek zlot.ony przez zainteresowanego nauczyciela. Wniosek pozytywnie 
zaopiniowany przez dyrektora szkoly winien byc zlot.ony w terminie umozliwiajqcym jego rozpatrzenie 
i ewentualne wyegzekwowanie zwrotu koszt6w. 

§6 
Dyrektor szkoly opracowuje plan finansowy doskonalenia zawodowego nauczycieli na dany rok szkolny 
i sklada go do organu prowadzqcego do 30 listopada danego roku. 

§7 
1. 	 Plan finansowy opracowany przez dyrektora szkoly zawiera podzial srodk6w z przeznaczeniem na 

nastE?Pujqce dzialy: 
- dofinansowanie form doskonalenia (studia uzupelniajqce, studia podyplomowe), 
- oplaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalqce, seminaria oraz inne formy doskonalenia 
zawodowego nauczycieli skierowanych przez Dyrektora lub W6jta, 

- szkolenie rad pedagogicznych, 
- organizacj~ warsztat6w metodycznych i przedmiotowych, 
- przygotowanie material6w szkoleniowych i informacyjnych, 
- koszty przejazd6w lub zakwaterowania na podstawie skierowania udzielonego przez 

dyrektora szkoly Iprzedszkolal lub W6jta Gminy Baboszewo, 
- dofinansowanie koszt6w obnizenia tygodniowego obowiqzkowego wymiaru godzin zajE?c 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekunczych nauczycielom dyplomowanym, kt6rym powierzono 
zadania doradcy metodycznego (nie wiE?ksza jak 20% kwoty okreslonej w §1 pkt 1). 



§8 

Dyrektor szk~y w terminie do 31 marca danego roku. sklada organowi prowadzqcemu sprawozdanie ze 
sposobu wykorzystania srodk6w przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli w poprzednim roku budtetowym. 

§9 

Nauczyciel starajqcy si~ 0 dofinansowanie sklada wniosek do dyrektora szk~y /dyrektor szk~y do W6jta 
Gminy/. dolqczajqc aktualne zaswiadczenie z uczelni (zaswiadczenie 0 ukonczeniu kursu). potwierdzajqc 
fakt studiowania oraz dokumenty potwierdzajqce poniesione koszty doskonalenia zawodowego ( rachunki 
oplaty czesnego lub oplat za kurs. delegacja zatwierdzona przez dyrektora szkoly z biletami 
potwierdzajqcymi przejazd na trasie miejsca ksztalcenia lub oswiadczeniem 0 korzystaniu z samochodu 
prywatnego) . 

§ 10 

Plan podzialu srodk6w obowiqzuje od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. 


