
B U R M I S T R Z
Drawska Pomorskiego

ul.Gen.NM.Sikorskiego 41
78-500 Drawsko Pomorskie

ZARZĄDZENIE NR $/2011
BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

z dnia *fó marca 201 1 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok
2011 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

Na podstawie § 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,
póz. 430), zarządzam co następuje:

§1. l . Kwotą na dofinansowanie kształcenia zawodowego nauczycieli wynoszącą l %
planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli
będą dysponować dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz Burmistrz Drawska Pomorskiego
w równych częściach.

2. Regulamin przyznawania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
ze środków będących w dyspozycji Burmistrza Drawska Pomorskiego określa załącznik nr l
do niniejszego zarządzenia.

§2. Ze środków pozostających w dyspozycji Burmistrza Drawska Pomorskiego będą
dofinansowane następujące formy kształcenia: studia magisterskie, licencjackie,
podyplomowe oraz kursy kwalifikacyjne. Natomiast ze środków pozostających w gestii
dyrektorów szkół i przedszkoli pozostałe formy określone w §2 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, póz. 430).

§3. Ustala się na rok 2011 maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie
pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli , która będzie wynosiła
do połowy wysokości czesnego za jeden semestr.

§4. Środki finansowe, o których mowa w § 3, przeznacza się na studia magisterskie,
licencjackie oraz studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne zgodnie z potrzebami szkół
i przedszkoli oraz wieloletnim planem doskonalenia zawodowego nauczycieli opracowanym
przez Referat Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego, na podstawie informacji uzyskanych
od dyrektorów szkół i przedszkoli.

§5. Przyjmuje się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach podległych Burmistrzowi Drawska Pomorskiego
na rok 201 1, będący załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
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§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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B U R M I S T R Z
Drawska Pomorskiego

ul.Gen.\M.Sikorskiego 41
78-500 Drawsko Pomorskie

tel. 094-3633485; fax. 094-3633113

Załącznik nr l do
Zarządzenia nr^/2011

Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dnia^ marca 2011 r.

R E G U L A M I N

przyznawania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków
będących w dyspozycji Burmistrza Drawska Pomorskiego

§1.Dofinansowanie na doskonalenie zawodowe nauczycieli zwane dalej
„dofinansowaniem", przyznawane jest zgodnie z zasadami określonymi niniejszym
Regulaminem:

1) o dofinansowanie mogą się ubiegać nauczyciele zatrudnieni w placówkach
oświatowych prowadzonych przez gminę Drawsko Pomorskie,

2) dofinansowaniem będą objęte następujące formy doskonalenia:

a) studia magisterskie
b) studia licencjackie
c) studia podyplomowe
d) kursy kwalifikacyjne,

3) wnioski na dofinansowanie składane są do Burmistrza Drawska Pomorskiego
za pośrednictwem dyrektora placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony,

4) wzór wniosku stanowi załącznik nr l do niniejszego Regulaminu,

5) do wniosku o dofinansowanie dołącza się kopię dowodu wpłaty lub zaświadczenie
z uczelni o wysokości czesnego oraz zaświadczenie z uczelni o stanie studiów,

6) na wniosku o dofinansowanie dyrektor szkoły zamieszcza swoją opinię.

§ 2.Wnioski o dofinansowanie składa się w terminie do:
1) pierwszego grudnia - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na semestr

zimowy,
2) pierwszego kwietnia - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na semestr

letni.

§ 3.Z nauczycielem, który korzysta z dofinansowania form doskonalenia określonych w
§1 pkt 2 lit. a-d, dyrektor właściwej szkoły podpisuje umowę zawierająca klauzulę, że po
ukończeniu danej formy doskonalenia nauczyciel przepracuje w placówkach podległych
Burmistrzowi Drawska Pomorskiego przynajmniej trzy lata.

§ 4. Wzór umowy o dofinansowanie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.



Załącznik nr 2 do
Zarządzenia nr.3#2011

Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dnia^C? marca 2011 r.

Plan dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2011

Środki finansowe w wysokości 87.000,00 zł, przeznaczone na doskonalenie nauczycieli

z placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Drawsko Pomorskie w 2011 roku,

zostały podzielone w następujący sposób:

Placówka

Szkoła Podst.
Drawsko Pom.
Szkoła Podst.
Gudowo
Szkoła Podst.
Mielenko
Szkoła Podst.
Nętno
Szkoła Podst.
Suliszewo
Szkoła Podst.
Zarańsko
Razem

Gimnazjum

Przedszkole

Środki w planie
budżetu na 2011 r.

27.339,00

4.017,00

5.823,00

5.187,00

4.695,00

4.065,00

51.126,00

28.405,00

7.469,00

Środki do dyspozycji
Burmistrza - 50%

13.669,50

2.008,50

2.911,50

2.593,50

2.347,50

2.032,50

25.563,00

14.202,50

3.734,50

Środki do dyspozycji
Dyrektora - 50%

13.669,50

2.008,50

2.911,50

2.593,50

2.347,50

2.032,50

25.563,00

14.202,50

3.734,50



Załącznik nr l
/ Nazwisko i imię / do Regulaminu przyznawania

dofinansowania na doskonalenie
zawodowe nauczycieli

/ miejsce zatrudnienie /

W n i o s e k
o udzielenie dofinansowania

na indywidualne doskonalenie zawodowe

Uprzejmie proszę o udzielenie dofinansowania na doskonalenie
zawodowe. Biorę udział w :

/ forma doskonalenia /

Kierunek: ,

Stopień zaawansowania (który semestr)

Wysokość czesnego za jeden semestr ....

Mój staż pracy pedagogicznej wynosi:...

Nauczam.
/ przedmiot /

Aktualny poziom mojego wykształcenia:.

Stopień awansu zawodowego:.
W załączeniu:
• Zaświadczenie z uczelni o aktualnym stanie studiów
• Zaświadczenie z uczelni o wysokości czesnego lub kopia dowodu wpłaty

/ miejscowość , data / / podpis nauczyciela /

Opinia dyrektora placówki

/ podpis dyrektora placówki /



Załącznik nr 2
do Regulaminu przyznawania
dofinansowania na doskonalenie
zawodowe nauczycieli

U M O W A

Zawarta w dniu pomiędzy

zwanym dalej Pracodawcą, a Panią/Panem

nauczycielem

zwanym dalej Pracownikiem.

§1. Pracodawca wyraża zgodę na podjęcie przez Pracownika studiów, kursów
kwalifikacyjnych, za które część kosztów kształcenia pokryta zostanie ze
środków przeznaczonych na dokształcanie nauczycieli.

§2. Pracownik zobowiązuje się, że po ukończeniu studiów, kursów, o których
mowa w §1 niniejszej umowy, kontynuował będzie pracę na tym samym lub
innym wskazanym przez Pracodawcę stanowisku pracy i będzie ją wykonywał
przez okres nie krótszy niż trzy lata, to jest w okresie od dnia
do dnia

§3.W przypadku niedotrzymania warunków umowy przez Pracownika jest on
zobowiązany do zwrotu świadczeń związanych z dopłatą do czesnego, wraz
z należnymi odsetkami naliczonymi zgodnie z odpowiednimi przepisami.
W uzasadnionych przypadkach niezawinionych przez Pracownika, Pracodawca
może odstąpić od dochodzenia zwrotu świadczeń, o których mowa w ust. l.

§4 W przypadku wycofania przez Pracodawcę zgody, o której mowa w § l
niniejszej umowy, zobowiązania Pracownika wobec Pracodawcy ,o których
mowa w § 2 umowy uznaje się za nieważne.

§5. W przypadku nieprzedłużenia Pracownikowi umowy o pracę, nie będzie on
zobowiązany do zwrotu kosztów kształcenia.

§6.Umowę w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach otrzymuje Pracownik
oraz Pracodawca.

/ podpis pracownika / / podpis pracodawcy /


