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BURMISTRZA MIASTA J4DRZEJOWA

, ¿n¡n Q4 .. ../.C, ..l.d.Q(:.r.
rv sprawie okreélenia regulaminu prryznawania dofinansowania do oplat za ksztalcenie
pobierane przez szkolJ' wyisze i zaklady ksztalcenia nauczycieli dla studiujqcych
nauczy'cieli szkól iplacówek oiwiatowych prowadzonych przcz Gminp .fpdrzejów oraz
innych lbrm doskonalenia nauczycieli oraz powolania komisji do spraw rozpatrywania
wniosków o przyznanie doplat do czesnego.

Na podstawic arl. 30 ust. 2 pkt. ,1 usta*_r z dnia E n.rarca 1990 roku o samorz4dzie gminnym
(iekst Jednolity z 2001 roku Dz. lJ. Nr 112, po2.1591 z pó2nicjszymi zmianami),afi. 70a ust. I usta*y
z ,Jnta 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolrty z 2003 roku Dz. U. Nr 1 I 8, poz.
1112 z pó2niejszymi zmianami) oraz $ 4 pkt. 2 Regulaminu zasad prryznarvania, uJ,placanir
i r.iysokoÉci nauczvcielskiego dodatku mieszkaniorvego idodatku rviejskiego oraz zasad prz)'znawanra
pozosta\'ch Érviadczeri zwi4zanych ze stosunkiem pracy nauczyciela stano$iqcego zalzpznik Nr 2 do
Uch*,aly Nr XLII|368/05 Rady Miejskiej w Jqdrzejowie z dnia 29 grudnia 2005 roku.
zarzEdzam co nastEpuje :

$ 1 .

Ustala siq regulamin przyznawania dol'rnansowania do oplat za ksztalcenic pobicranc przcz
szkoly wyZsze i zaklady ksztalcenia nauczycieli dla studiujr¡cych nauczycieli szkól i placówck
oérviatorqvch prou'adzonvch przez Gnrinq .lEdrzejólv oraz innych form doskonalcnia
nauczl'cieli u'brzmieniu okreSlonym rv Zalqczniku Nr I do Zarz4dzenia.

$ 2 .

Powoluje siq Komisjq do spraw rozpatryr.r"ania wnioskórv o przyznanie doplat do cresnego
rv nastqpuj :1cym skladzie:
l. Marcin Prszczek - Zastqpca Burmistrza - PrzewodniczEcy Komisji
2. Jan Robak - Kierownik Gminnego Zcspolu Obslugi Szkól i Przedszkoli w Jqdrzejorvic
l. Elzbieta Dorobczyúska Prczes Zarz4du Oddzialu ZNP '"v Jqdrzcjowie
4. L.lZbicta Bartosz - Przewodnicz4ca MOZ NSZZ "SolidarnoSó" w Jgdrzejowie
5. Maria Norvak Dyrektor Szkoly Podstawowej Nr 3 u, Jqdrzejowie.

Wykonanie Zart.a'Jz.enia powicrza siq
i Przcdszkoli r", .Iqdrzejorvie.

s 3 .

Kierorvnikowi Gminncgo Zespolu Obslugi Szkól

s4 .

Traci moc Ztrz4dzenie Nr 29106 Burmistrza Miasta Jqdrzcjorva z dnia 20 lutego 2006 roku.

$ s .

Zarr.allzemc rvchodzi rv Zycie z dniem porvziqcia.
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Zalatznik Nr l
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REGULAMIN

przyznawania dofinansowania do oplat za ksztalcenie pobierane przez szkol-Y wy¿sze
i zaklad.'- ksztalcenia nauczycieli dla studiuj4cych nauczycieli szkól i placówek
oSwiatorvych prorvadzonych przez Gmint Jtdrzejów oraz innych form doskonalenia
nauczvciel i

2.

l .

$ 1 .

Dofinansowanie mo¿e otrzymaó nauczyciel, który:

.Test nauczycielem mianou'any'm zatrudnionlm przlnajmniej q' wyniarze Y¿ efatrl

( w uzasadnionych przypadkach nauczyciel kontraktowy),

Podejmujc kierunek studiów zgodny z, T.apotzebowaniem danej placówki lub inncj na

tercnlc gmrny,

Posiada skierorvanie od dyrektora szkoly,

Kontlnuuje studia bcz wczeSniejszego skierowania. ale kierunek jest przydatny szkole

i rvyrika z rvieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli,

Posiada rvyZszc studia magisterskie, alc doskonali siq w innyn kierunku,

W przypadku doskor.ralenia zawodowego obcjmujqcego 1 rok r.rauki dofinansowanie

moze w1,nosió maks).Tnalnie 50% wnoszonej oplaty,

Nauczycielom doskonal4c¡.,rn siq zawodowo z tzw. ,,grantórv" zgodnie z potrzcbami

szkoly pomoc finansowa moZc byó udzielona r'"' fomtie zwrolu kosztów przejaz.dn

maksyralnie za 50% dni zajqó wi,nikaj4cych z tetminarza.

A '

Zasad¡ przvznarrania dof inansowania:

Dofinansowanie przyznale siq na podstarvie wniosku zlo2onego przez zaitttercsou anego

nauczyciela rv temrinie do koúca lutego ( na semestr letni) i koica pai.dz,temika

(na senlestr zimowy) w sekretariacie Urzqdu Miejskiego w .Tqdrzcjowie,

ul .  1 l-go Listopada 33.

Wzór rvniosku o dofinansowanie stanowi zalqcznlk Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

W przypadku piqcroletnich studiórv magistcrskich doplaty mog4 byó przyznawane

dopiero od 5 semestru (doplaty na semestry u'czeÉnicjsze bEdE uwzglEdnianc u' drugiej

kolc'1noÉci- gdy pozn'ol4 na to érodki finansowc).

7.

,)
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3 .

4 .
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6 .



W przypadku studiów podlplomowych (drugi kierunek) dofinansowanie przyznawane

bqdzie od II semestru.

3. W pierwszei kolcjnoSci doplat4 powinni byó objgci nauczyciele, którzy:

- angaZuj4 sig w zycie swojej szkoly i Srodowiska,

- dokladajE staraú dla rozwoju srvoj ej placówki oraz podnoszenia wyrików dydaktyczno-

wychowawczych poprzez róZne lomy doskonalcnia zawodowego ( szkolenia rad

pcdagogicznych, warsztaty metodyczne, kursy kwalifikacyjne ),

4. Wnioski skladane przez nauczycicla bcz skicrowania z placówki winny zawieraó równtez

opinig dyrektora i bEd4 one rozpatrywane w drugie.j kole.inoSci.

5. Wysokoió przvznanego dollnansowania nie moZe byó wyzsza niz t/2 rocznej oplatl za

ksztalcenie i winna byó potr,"'ierdzona dowodem wplaty.

6. Wnioski rozpatmie Komisja powolana przez Burmistrza Miasta Jqdrzejowa.

7. Komisja rozpatrqe wnioski dwa razy w roku kalendarzow).Tn tj. w miesiqcu marcu

i w n.ricsi4cu Jistopadzie.

8. Bior4c pod uwagg potrzcby kadrowc w gminie, iloÉó zloZonych wniosków oraz u'ysokoéó

posiadanych Srodktirv ñnansowych, organ prowadzqcy kaZdorazowo ustala ku'otq

dofinansorr'ania.

9. Przyznane dofinansorvanie podlega zwrotowi w przlpadku:

a. powtarzania semestru lub roku,

b. przenvania studiów przcd ich zakoúczcniem,

c. roz.,vi4zania umo\Á'y o pracq z winy nauczycicla w ciqgu czterech lat od zakoriczenra

studiów.

10. W przlpadku zaistnienia sytuacji, o której nTowa w pkt.9, dlrektor szkoly zobou'i4zany

jest pisemnie pou,iadomió organ prowadz4cy.

$ 3 .
Regulamin obowir¡zuje od dnia 1 wrzeÉnia 2006 roku.

$ 1 .
Regulamin zostal uzgodniony z Zarz4dem Oddzialu ZNP w Jqdrzejowie i Miqdzyzakladorv4

Organizacj4 Zwi4zkow4 Pracowników Oéwiat.v NSZZ ,,Solidarnoió" w JEdrzejowie.
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