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" a"i" ..... "/6..,.y'!,,. JN*.tt.............
w sprawie okreSlenia regulaminu przyznawania dolinansowania do oplat za ksztalcenie
pobierane przez szkoly wy¿sze i zakl¡dy ksztalcenia nauczycieli dla studiuj{cych
nauczycieli szkól i placówek oÉwi¡towych prowadzonych przez Gmine Jtdrzejów oraz
innych form doskonaleni¿ nauczycieli i powolania komisji do spraw rozpatrywania
wniosków o przyznanie doplat do czesnego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 malca 1990 roku o samorz4dzie gmin¡ym
(tekstjednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142,poz.l59l zpóaniejszymi zmianami),art. 70a ust l ustawy
z dnia 26 stcznia 1982 roku Kaúa Naücryciola (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U Nr 118, poz.
llt2 z pó¿niejszyr¡i zmianami) oraz $ 5 pkt. 2 Uchwaly Nr XXIIfi69/08 Rady Miejskiej
w Jgdrzejowie w sprawie púryjQcia regulaminu zasad przyznawania, wyplacania i wysokoéci
¡auczycielskiego dodatle mieszkaniowego i dodatku wiejskiego oraz zasad pzyznawania pozostalych
éwiadczeú zwi4zanych ze stosunkiem pracy nauczyciela w roku 2008 zarzqdzam co nastqpuje:

s l .

Ustala sie ¡egulamin przyznawaia dofinansowania do oplat za ksztalcenie pobierane pzez
szkoly wyzsze i zaklady ksztalcenia nauczycieli dla studiuj4cych nauczycieli szkól i placówek
os*jatowych prowadzonych pzez GminQ J€drzejów o¡az innych form doskolalenia
nauczycieli w brzmieniu okreÉlonym w Zal4czniku Nr 1 do Zarz4dzenia.

$ 2 .

Powoluje siq Komisjg do sp¡aw rozpatu).wania wniosków o grzyzr\ü\re doplat do czesnego
w sldadziel
L Przewodnicz{cyKomisji przedstawicielorganuprowadz4cego
2. Czlonek - przedstawiciel Gminnego Zespolu Obslugi Szkól i Przedszkoli w JQdrzejowio
3. Cz.lonek - ptzedsfawlciel Zarz4du Oddzialu ZNP w lQdrzejowie
4. Czlonek - pzeclstawiciel MOZ NSZZ "Solidamoió" w Jqdrzejowie
5. Czlonek dyrektor piacówki oSwialowej prowadzonej p¡zez gminQ JQdrzejów

$ 3 .

Wykonanie Zavqdzerla powierza sig Kie¡ownikowi Gminnego Zespolu Obslugi SzJ<ói
i Przedszkoii w Jqdrzejowie.

$ 4 .

Traci moc Za¡z4dzenie Nr 29106 Bun¡istza Miasta JQdrzejowa z dnia 20 lutego 2006 roku.

$ s .

Z^rzqdze\1ie wchod¿i w zycie z dniem powziEcia z rnoc4 od dnia 1 grudnia 2008 roku.
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REGULAMIN

przyznawania dofinansowania do oplat za ksztalcenie pobierane przez szkoly wy¿sze
i zaklady ksztalcenia nauczycieli dla studiuj4cych nauczycieli szkól i placówek

oówi¡towych prow¿dzonych przez Gmin€ Jtdrzejów or¿z innych form doskon¡lenia
n¡uczYcieli

2.

1 .

s 1 .

Dofinansowanie mo¿e otrzymaó nauczyciel, który:

Jest nauczycielem mianowanym zahudnionym Fzlnajmniej w wymiarze % etatLl

( rv uzasadnionych przypadkach nauczyciel kontraldowy),

Podejmuje kierunek ks^alcenia zgodny z zapotrzebowaniem danej placówki lub i¡nej na

¡efenle gm1ny,

Posiada skierowanie od dyrektora szkoly,

Kontynuuje studia bez wczesniejszego skierowania, ale kierunek jest lrzydatny szkole

i wynika z wieloletniego planu doskonalenia zawodowego naüczycieli,

Posiada uy2sze stüdia magisterskie, ale doskonali siq w inaym kierunku,

W prz¡padku doskonalenia zawodowego obejmujecego I rok nauki - dohnansowanie

moze u'ynosió maksymalnie 50o/o wnoszonej oplaty,

Nauczycielom doskonalz¡cym siE zawodowo z tzw. ,,grantó#' zgodnie z potrzebami

szkoly - pomoc finansowa moze byó uclzielona w formie zwrotu kosztów p¡zejazdu

maksymalnie za 50olo dni zajQó qynikaj{cych z terminarza.

s 2 .

Zasady pzyznarvania dolinansowania:

Dofir'ransowanie przyznaje siE na podstawie wniosku zlo2onego pzez zainteresowanego

nauczyciela w teminie do koúca lutego ( na semestr letni) i koúca pazdziemika

(na semestr zimowy) w sekreta¡iacie Urzqdu Miejskiego w Jpdrzejowie,

ul. 11-go Listopada 33.

Wzór wniosku o dofina¡sowanie stanowi zal4cznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

W przypadku studiów wy2szych doplaty mog4 byó pzyznawane dopiero od 4 semestn¡

(doplaty úa semestry wczeÉniejsze bQd4 uwzglqdniane w drugiej kolejnoSci gdy pozrrol4

na to irodki finaDsowe).

4 .

5 .

6 .

7 .

2.

1 .



W przlpadku studiów podlplomowych (drugi kierunek) i uzupelniaj4cych magisterskich

doñnansowanie przyznawane bpdzie od II semestru.

W pr4padku innych form ksáalcenia decyzje o dofrnansowaniu podejmuje Komisja.

3. W pie¡wszej kolejnoSci doplat4powinni byó objqci nauczyciele, którzy:

- ang¿uj4siQ w 2ycie swojej szkoly i irodowiska,

- dokladaj4 staraí dla rozwoju swojej placówki oraz podnoszenia wyników dydaktyczno-

u) c\o$ a\\ cz) cll poprze/ rózlre formy doskonalenia zawodowego

6 .
'7.

9.

a,

b.

( szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty metodycznc, 1 ¡sy kwalifikacyjne ),

4. Wnioski skladane püez nauczyciela bez skierowania z placówki winny za*iercó równie2

opiniq dyrektora i bgde one rozpatrywane w drugiej kolejnoéci.

5. WysokoSó przyznanego dohnansowania nie moze byó wyzsza rii. /. tocznej oplaly za

ksztalcenie i winna byó potwierdzona dowodem \\Tlaty.

Wnioskr rozpatruje Komisja powolana przez Burmisrza Miacta Jgdrzejoua

Komisja rozpat¡uje rmioski dwa ¡azy w roku kalendarzowym tj. w miesi4cu marcu

i w miesi4cach listopad-grudziei.

8. Biorqc pod uwagg potrzeby kadrowe w gmiÍie, iloÉó zlozonych wniosków oraz wysokosó

posiadanych érodków finansowych, organ prowadz4cy kazdorazowo ustala kwotQ

dofinansowania.

Przyznare dofrnansowanie podlega zwrotowi w przypadku:

powtarzania semestru lub rol(u,

p zeruania studióu przed ich zakonczeniem.

c. rozwi4zania umowy o pracQ z winy nauczyciela 1v ciQgu cztercch lal od zakoiczenia

studióu'.

10. w plz)?adku zaistnienia sytuacji, o L1ó¡ej mowa w pkt.g, dyreLtor szkoly zobowi4zany

jest pisenrnie powiadomió organ prowadz4cy.

$ 3 .

Regulamin obowi4zuje od dnia 1 grudoia 2008 roku.

s4 .
Reguiamin zostal uzgodrtrorry z Zarzqdem Oddzialu ZNP w Jqdrzejowie i Mipdzyzakladow4

Organizacj4 Zwi4zkowq Pracowników O5wiaty NSZZ,,Solidamoió" w JQdrzei ou ie.


