ZARZĄDZENIE NR 2/2018
BURMISTRZA MIŁAKOWA
z dnia 17 stycznia 2018r.
w sprawie wyodrębnienia środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miłakowo
Na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189,
2203) w związku z § 6 ust. 1 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), zarządza
się co następuje:
Burmistrz Miłakowa
zarządza, co następuje
§ 1.
Środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych
środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy Karty
Nauczyciela wyodrębnione w budżecie Gminy Miłakowo na rok 2018, przeznacza się na:
1. Dofinansowanie nauczycielom opłaty za kształcenie pobieranej przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia
nauczycieli: studia podyplomowe, studia uzupełniające magisterskie, kursy kwalifikacyjne,
2. Szkolenia rad pedagogicznych zgodnie z potrzebami danej jednostki oświatowej,
3. Przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
4. Uczestnictwo w warsztatach metodycznych i przedmiotowych oraz innych farm doskonalenia
zawodowego, wynikających z potrzeb edukacyjnych,
5. Organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli
zajmujących stanowiska kierownicze, przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego
wynikających z potrzeb edukacyjnych,
6. Organizację pozostałych form określonych w rozporządzeniu 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).
§ 2.
1. Dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli którym mowa w § 1 ust. 1 obejmuje każdy
semestr danego roku akademickiego. Nie można ubiegać się dwukrotnie o dofinansowanie tego samego
semestru.
2. Nauczyciel zatrudniony w więcej niż jednej szkole/przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest

Gmina Miłakowo może ubiegać się o dofinansowanie doskonalenia zawodowego, o którym mowa w § 1

ust. 1 niniejszego zarządzenia tylko w jednej jednostce oświatowej (wiodącej co do zatrudnienia nauczyciela)

3. Warunkiem dofinansowania form doskonalenia zawodowego, o którym mowa w § 1 , jest złożenie przez
nauczyciela:
a) wniosku o dofinansowanie, zatwierdzonego przez dyrektora danej jednostki oświatowej, a w przypadku
dyrektora przez Burmistrza Miłakowa z przyznana wysokością dofinansowania,
b) zaświadczenia z uczelni o stopniu zaawansowania nauki, specjalności kształcenia oraz wysokość
czesnego za jeden semestr,
c) kserokopii poniesionej opłaty, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, jeżeli nauczyciel/dyrektor z
własnych środków opłaci czesne.
4. Dofinansowanie nie przysługuje nauczycielowi w przypadku powtarzania semestru lub roku studiów oraz
korzystania z urlopu dziekańskiego.
5. Osoby które nie ukończą kształcenia lub przerwą kształcenie, zobowiązane są do zwrotu w całości
przyznanej kwoty.
6. Podział i wielkość dofinansowania ze względu na formy dofinansowania uzależniony jest od potrzeb
placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miłakowo na dany rok.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miłakowo
oraz Sekretarzowi Gminy.
§ 4.
Traci moc zarządzenie nr 29/2017 Burmistrza Miłakowa z dnia 11 kwietnia 2017r.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018r.
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