
                                                                                                                                
 
                                            Z A R Z Ą D Z E N I E   NR 166/ZEAO /10 
                                              BURMISTRZA  MIASTA  CHEŁM śY 
                                                          z  dnia 16 grudnia  2010 r. 
 

 

w  sprawie  ustalenia na rok 2011 maksymalnych kwot   dofinansowania opłat  z tytułu 
doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska 
kierownicze.  
  
 
      Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i  Sportu z dnia 29 marca 
2002 r. w sprawie sposobu podziału  środków  na wspieranie doskonalenia zawodowego 
dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budŜetach organów prowadzących 
szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz 
szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych  środków (Dz. U. Nr 46,poz. 430) 
zarządzam, co następuje :       
                                                       
      § 1.1 W porozumieniu z dyrektorami placówek oświatowych, ustalam na rok 2011 
maksymalną  kwotę  dofinansowania  opłat  za  kształcenie pobierane przez szkoły wyŜsze          
i zakłady kształcenia nauczycieli, w  wysokości :    
 
 1)  studia  podyplomowe  doskonalące                                                         40 % ; 

 2)  studia podyplomowe  drugi  przedmiot                                                   60 % ; 

 3)  studia wyŜsze dające kwalifikacje przedmiotowe                                   40 % ; 

 4)  kursy                                                                                                       100 % ; 

 5)  warsztaty                                                                                                100 % ; 

 6)  szkolenie  rady  pedagogicznej                                                              100 % ; 

 7)  kursy kwalifikacyjne                                                                                60 % . 

 

      
     2. Zobowiązuje się  dyrektorów placówek oświatowych do  podpisywania  indywidualnych 
umów, ze skierowanymi nauczycielami, na dofinansowanie opłat za kształcenie. Umowy 
powinny określać procentowy udział dofinansowania  oraz  wysokość  innych  świadczeń   
(m. in.  urlop szkoleniowy, zwrot kosztów podróŜy)  przyznane przez placówkę oświatową.  
                                          
      § 2. Dyrektor jednostki przed wyraŜeniem zgody na dofinansowanie zobowiązany jest 
uwzględnić zasoby kadrowe na terenie  miasta ChełmŜy. 
 

     § 3. Szczegółowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 
2011, w podziale na poszczególne placówki oświatowe oraz formy kształcenia zawiera 
załącznik. 
 
 



     § 4. Dofinansowanie przyznawane jest na wszystkie specjalności, przy uwzględnieniu 
zasady zawartej w § 2. 
 
     § 5. Umowy  zawarte z nauczycielami przed   1 stycznia 2011 r. zachowują swą moc.  
 
     § 6. Wykonanie zarządzenia powierzam  dyrektorom szkół i przedszkoli. 
                                                  
     § 7.  Zarządzenie  wchodzi w Ŝycie z  dniem   1 stycznia  2011 r.   

 

               Burmistrz Miasta 

 

           (-) mgr Jerzy Czerwiński 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


