Zarządzenie Nr 203/2009
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 23 stycznia 2009r.
w sprawie podziału środków oraz przyznawania pomocy finansowej na doskonalenie
zawodowe nauczycieli Gminy Pułtusk
Na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006r., nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz 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) zarządzam, co następuje:
§1
Ustalam plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli
na rok 2009 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
1. Pomoc w formie dofinansowania dotyczy nauczycieli zatrudnionych w wymiarze co
najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pułtusk i którzy
posiadają co najmniej stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego lub
stażysty w szczególnie uzasadnionych przypadkach kadrowych szkoły.
2. Pomoc, o której mowa w ust. 1 nie dotyczy nauczycieli:
a) z którymi nawiązano stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony
w związku z zastępstwem nieobecnego nauczyciela,
b) którzy powtarzają semestr lub rok nauki.
§3
Ze środków na dofinansowanie opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe
i zakłady kształcenia nauczycieli mogą korzystać nauczyciele, o których mowa w § 2 ust. 1
podejmujący lub kontynuujący naukę w publicznych i niepublicznych szkołach wyższych,
zakładach kształcenia nauczycieli, w tym:
a) jednolite studia magisterskie,
b) studia pierwszego stopnia,
c) studia drugiego stopnia,
d) nauczycielskie kolegia języków obcych,
e) studia podyplomowe,
f) kursy kwalifikacyjne.
§4
W pierwszej kolejności z dofinansowania do opłaty za kształcenie będą mogli skorzystać
nauczyciele, którzy:
a) podjęli lub kontynuują naukę na kierunkach, które w szkole lub przedszkolu objęte są
deficytem wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej,
b) podejmują lub kontynuują naukę w celu przekwalifikowania się w związku ze
zmianami organizacyjnymi w szkole lub placówce,
c) podejmują lub kontynuują naukę zgodnie z programem rozwoju szkoły lub
przedszkola i związanymi z tym potrzebami kadrowymi,
d) zdobywają kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu na kierunkach zgodnych
z potrzebami edukacyjnymi szkoły lub przedszkola.

§5
Ze środków, o których mowa w § 1 finansuje się w części lub w całości:
a) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
b) opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia
zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub przedszkola,
c) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na
podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub przedszkola
uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, w szczególności podnoszą
lub uzupełniają kwalifikacje,
d) inne formy doskonalenia zawodowego wynikające z potrzeb edukacyjnych danej
szkoły lub przedszkola,
e) szkolenie rad pedagogicznych,
f) przygotowanie materiałów szkoleniowych lub informacyjnych.
§6
1. Dyrektor szkoły lub przedszkola opracowuje wieloletni plan doskonalenia zawodowego
nauczycieli mając na uwadze:
a) program rozwoju szkoły lub przedszkola i związane z tym potrzeby kadrowe,
b) plan rozwoju zawodowego poszczególnych nauczycieli,
c) wnioski nauczycieli o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego.
2. Dyrektor szkoły lub przedszkola opracowuje regulamin przyznawania środków będących
w jego dyspozycji, który podlega zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną
i przedstawicieli związków zawodowych.
§7
W porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli ustala się w 2009 roku maksymalną kwotę
dofinansowania opłat, o których mowa w § 5 lit. a i b w wysokości 700,-zł. za jeden semestr.
§8
Dyrektor szkoły lub przedszkola, w terminie do 31 marca danego roku, składa Burmistrzowi
i radzie pedagogicznej sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w poprzednim roku budżetowym.
§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli na rok 2009
Lp. Rodzaj planowanej formy
doskonalenia
1
Studia podyplomowe,
magisterskie, pierwszego
stopnia
Kursy kwalifikacyjne
i doskonalące
2
Konferencje, seminaria,
szkolenia wewnętrzne
3
Zakup materiałów
i wyposażenia
4
Przejazdy i
zakwaterowanie
5
Pozostałe usługi
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