ZARZĄDZENIE NR 222/17
WÓJTA GMINY RACZKI
z dnia 11 stycznia 2017 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2017
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.
446 i 1579) art. 70a ust. 1 i ust. 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1379) oraz § 6 ust. 3 i § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002
r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenian 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 i z 2015 r. poz. 1973) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Opracowuje się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 r.
w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
2. Środki finansowe niewykorzystane w roku bieżącym nie przechodzą na rok następny.
§ 2. Plan, o którym mowa w § 1 opracowany został z uwzględnieniem:
1) wniosków dyrektorów szkół o dofinansowanie form doskonalenia w 2017 r.;
2) wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego;
3) wyników ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej przeprowadzonej w szkołach;
4) podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa.
§ 3. Maksymalna wysokość opłat za kształcenie pobierane przez szkołę wyższą wynosi 500 zł za semestr.
§ 4. Ze środków określonych w § 1 mogą być dofinansowane:
1) opłaty pobierane przez szkoły wyższe i zakłady ksztalcenia nauczycieli za studia licencjackie,
magisterskie i podyplomowe w następujących specjalnościach: edukacja i rehabilitacja osób z
niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
2) organizacja szkoleń, warsztatów i konferencji dla nauczycieli;
3) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych;
4) szkolenia rad pedagogicznych;
5) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy uczestniczą w różnych
formach doskonalenia zawodowego.
§ 5. Specjalności i formy inne niż wymienione w § 4 pod warunkiem, że są one zgodne z potrzebami
danej szkoły wynikającymi z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej lub wynikają z podstawowych kierunków
polityki oświatowej państwa.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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