UCHWAŁA Nr IV/30/2007
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 07 lutego 2007 roku.
w sprawie podziału środków wyodrębnionych w budżecie organu prowadzącego
szkoły na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w 2007 roku
oraz zatwierdzenia
Regulaminu dofinansowania dokształcania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i przedszkolu na terenie
gminy Szemud.
Na podstawie art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póź. zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29
marca 2002 roku w sprawie 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) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm)

§1
Wyodrębnia się fundusz na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem
doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na
wynagrodzenia
osobowe nauczycieli. Dofinansowanie polegające na zwiększeniu funduszu
wynagrodzeń w planach finansowych szkół nie może być wyższe niż skutki finansowe zatrudnienia
nauczyciela w wymiarze odpowiadającym przyznanej zniżce tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielowi dyplomowanemu.
1. Fundusz przeznaczony na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli i dzieli się na:
a) 0,2 % w dyspozycji organu prowadzącego z przeznaczeniem na doskonalenie
zawodowe nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze,
b) 0,8 % w dyspozycji dyrektora szkoły, z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe
nauczycieli zatrudnionych w placówce.
2. Środki, o których mowa w § 1, mogą być również przeznaczone, w wysokości 15 % , na
dofinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom dyplomowanym, którym powierzono
zadania doradcy metodycznego.

§2
Zasady podziału funduszu, o którym mowa w § 1 oraz korzystania ze środków na doskonalenie
zawodowe określa Regulamin przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego
nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie gminy Szemud.

§3
Zatwierdza się Regulamin przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego
nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy Szemud w
brzmieniu:

R E G U LA M I N
przyznawania dofinansowania w 2007 roku na dokształcanie i doskonalenie
zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i
przedszkolu na terenie gminy Szemud.
I. ZASADY OGÓLNE
§1
Regulamin dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, zwany w dalszej
treści regulaminem, określa zasady przyznawania środków finansowych na dokształcanie i
doskonalenie zawodowe nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, zatrudnionych w
szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolu na terenie gminy Szemud.
§2
Dyrektorzy szkół i zespołu składają wnioski służące do opracowania planu dofinansowania na
kolejny rok budżetowy organowi prowadzącemu szkoły do dnia 30 listopada danego roku.
§3
Organ prowadzący szkoły ustala corocznie wysokość środków w budżecie Gminy Szemud na
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które
dofinansowanie jest przyznawane.
§4
Organ prowadzący szkoły w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek, ustala corocznie
maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady
kształcenia nauczycieli oraz na pokrycie kosztów doskonalenia tj.: kursy kwalifikacyjne i
doskonalące, szkolenia, seminaria i inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
skierowanych przez dyrektora szkoły, prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli.
§5
W oparciu o opracowany plan dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
na dany rok budżetowy, organ prowadzący przekazuje szkołom środki finansowe, a dyrektorzy szkół
w terminie do 31 marca następnego roku składają organowi prowadzącemu szkoły sprawozdanie
ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie dokształcania i
doskonalenia zawodowego nauczycieli w poprzednim roku budżetowym.
§6
O dofinansowanie, o którym mowa w §1, mogą się ubiegać nauczyciele zatrudnieni w
szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolu na terenie gminy Szemud, studiujący w
państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych oraz kształcących się w publicznych i
niepublicznych zakładach kształcenia nauczycieli.
2. Dofinansowanie i jego wysokość dla nauczycieli ustala dyrektor szkoły wraz z powołaną
komisją biorąc pod uwagę opracowany wieloletni plan doskonalenia zawodowego z
preferencją dla kierunków i specjalności kształcenia zgodnych z potrzebami kadrowymi danej
szkoły.
3. W przypadku dyrektorów szkół wysokość dofinansowania ustala Wójt Gminy Szemud.
1.

1. KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA
§7
Dofinansowanie może otrzymać nauczyciel, który :
1. pracuje w szkole, w której warunki kadrowe wykazują konieczność kształcenia w danym
kierunku,
2. pozytywnie i terminowo zalicza poszczególne semestry na każdym roku studiów,
3. nauczyciel zatrudniony na czas określony w przypadku gdy jest możliwe i uzasadnione
dalsze jego zatrudnienie.

2. ZASADY PODZIAŁU ŚRODKÓW
§8
1. Dyrektor dzieli posiadane środki:
na – dokształcanie – 60 %
na – doskonalenie - 40 %
W przypadku niewykorzystania środków przeznaczonych na jedną z wyżej wymienionych form
pozostała kwota przechodzi do drugiej formy .
2. Podział środków odbywa się :
- na dokształcanie – 2 razy w roku budżetowym tzn. w kwietniu i październiku,
- na doskonalenie – indywidualne i dla rad pedagogicznych
zgodnie z opracowanym planem dokształcania i doskonalenia nauczycieli oraz aktualnymi
potrzebami szkoły.
3. Dyrektor powołuje zespół nauczycieli (komisję) składający się z 3 lub 4 osób – rozpatrujący
złożone wnioski.
W skład komisji wchodzi:
- dyrektor szkoły,
- po jednym przedstawicielu związków zawodowych, działających w danej szkole
- przedstawiciel Rady Pedagogicznej nie będący członkiem związków zawodowych.
§9
W przypadku gdy nauczyciel studiuje jednocześnie na więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu
podlega tylko jeden z nich.
§ 10
2. Przyznanie dofinansowania następuje na wniosek nauczyciela złożony do dyrektora szkoły.
3. Do wniosku nauczyciel załącza aktualne zaświadczenie z uczelni, potwierdzające studiowanie
na określonym kierunku i semestrze.
4. Podstawę do wypłaty dofinansowania stanowi kserokopia dowodu wpłaty wniesionej w
związku z dokształcaniem.
5. Wnioski złożone po terminach nie będą rozpatrywane.

§ 11
1. Dofinansowanie nie przysługuje, w przypadku powtarzania semestru lub roku studiów oraz
korzystania z urlopu dziekańskiego.
2. W przypadkach gdy nauczyciel, któremu przyznano dofinansowanie z własnej winy
przerywa tok studiów lub tok doskonalenia, zobowiązany jest zwrócić przyznane
dofinansowanie. Klauzula tego dotycząca musi znaleźć się we wniosku , składanym przez
nauczyciela.
3. Dofinansowanie nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy nauczyciel przerywa tok studiów
z przyczyn zdrowotnych jak np. długotrwała choroba czy urlop macierzyński .
§ 12
Regulamin podlega uzgodnieniu z Komisją Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Rady Gminy Szemud
oraz nauczycielskimi organizacjami związkami działającymi na terenie Gminy Szemud.

§4
1. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe
i zakłady kształcenia nauczycieli na rok 2007 w wysokości do 1.000,00 zł semestralnie na osobę.
2. Maksymalna kwota dofinansowania opłat, o których mowa w ust. 1 będzie ustalana corocznie.
3. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 przyznaje się na kształcenie w następujących formach:
studia magisterskie, studia licencjackie, studia podyplomowe w zakresie specjalności nadających
uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu.

§5
Traci moc uchwała Nr XLVI/389/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie
podziału środków wyodrębnionych w budżecie organu prowadzącego szkoły na dofinansowanie
dokształcania i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach
samorządowych oraz
zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania dokształcania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy Szemud oraz traci moc uchwała Nr LIII/438/2006
Rady Gminy Szemud z dnia 6 września 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr
XLVI/389/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 12 kwietnia 2006 roku w sprawie podziału środków
wyodrębnionych w budżecie organu prowadzącego szkoły na dofinansowanie dokształcania i
doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach samorządowych oraz zatwierdzenia Regulaminu
dofinansowania dokształcania nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych
na terenie gminy Szemud.

§6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szemud.

§7
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2007r.

