
Zarządzenie  Nr Or 0151-8/2007
Wójta Gminy Murów  z dnia 13 lutego 2007 roku

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
na 2007 rok oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568, 
z 2004r. Dz. U. 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 
1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337), art.70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. 
Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170 poz. 1218, Nr 220, poz. 1600) oraz 
§  6  ust.  2  Rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  
29 marca 2002r. 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. Nr 46 poz. 430), zarządza się  co następuje:

§ 1

Ustalam  na  rok  2007  plan  dofinansowania  form  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli 
zatrudnionych  w  szkołach  i  przedszkolach,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Gmina 
Murów  oraz  maksymalną  kwotę  dofinansowania  zgodnie  załącznikiem  do  niniejszego 
zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt gminy Murów
/-/Andrzej Puławski



Załącznik  do Zarządzenia Nr Or 0151-8/07
Wójta Gminy Murów z dnia 13.02.2007r.

Plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Murów na 2007 rok

§ 1

Plan uwzględnia wnioski Dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Murów, 
które zostały opracowane w oparciu o:
1) programy rozwoju szkół i przedszkoli i związane z tym potrzeby kadrowe,
2) plany rozwoju zawodowego poszczególnych nauczycieli,
3) wnioski nauczycieli o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego.

§ 2

Podział  planu  wydatków  na  dofinansowanie  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  w  roku 
budżetowym 2007r. :
1. Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Kart Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. 

Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) w roku 2007 wydatki przeznaczone na doskonalenie nauczycieli 
określono na kwotę  21.749,00 zł, w tym:
a) organizacja  doradztwa  metodycznego  dla  nauczycieli  -  7.612,00  zł.  Kwota  powyższa 

zostanie przekazana Gminie Opole na organizację  doradztwa metodycznego,  zgodnie  
z zawartym porozumieniem, 

b) pozostałe środki w 2007 r. pozostają do dyspozycji dyrektorów poszczególnych szkół  
i przedszkoli, w wysokości określonej według poniższego zestawienia: 

Nazwa szkoły / przedszkola
Kwota odpisu 

przeznaczona do
dyspozycji Dyrektora 

Publiczne Gimnazjum w Zagwiździu 3.622,00 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Murowie 4.429,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych 
Budkowicach 3.099,00 zł

Przedszkole Publiczne w Murowie 889,00 zł

Przedszkole Publiczne w Zagwiździu 576,00 zł

Przedszkole Publiczne w Starych 
Budkowicach

1.522,00 zł

RAZEM 14.137,00



§ 3

1. Dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia zawodowego odbywa się na wniosek 
nauczyciela lub dyrektora.

2. Dyrektorzy mogą przeznaczyć przydzielone środki na dofinansowanie indywidualnych form 
dokształcania  i  doskonalenia  nauczycieli,  zgodnie  z  potrzebami  organizacyjnymi  
i kadrowymi szkoły, a w szczególności:

1) studia podyplomowe,
2) kursy kwalifikacyjne nadające uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu,
3) studia magisterskie i licencjackie jako druga specjalność,
4) studia  magisterskie  uzupełniające  dla  kolegiów  językowych,  licencjackich  i  innych 

kierunków
5) inne formy kształcenia wynikające z potrzeb szkoły w trakcie roku szkolnego,

3. Dofinansowaniem obejmuje się również:

1) szkolenia rady pedagogicznej,
2) szkolenia, seminaria oraz konferencje szkoleniowe dla nauczycieli,
3) inne formy doskonalenia ujęte w planie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

§ 4

Ustalam  maksymalną  wysokość  dofinansowania  poniesionych  opłat  z  tytułu  dokształcania 
zawodowego nauczycieli:

1)  za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe - do 40 % poniesionych kosztów,

2) za kursy kwalifikacyjne i doskonalące – do  60 % poniesionej opłaty,

3) za udział  w szkoleniach,  seminariach,  konferencjach szkoleniowych – 100 % poniesionej 
opłaty,

4) szkolenia rad pedagogicznych – 100 %.

§ 5

Dofinansowanie indywidualnego kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych oraz w zakładach 
kształcenia nauczycieli przysługuje w pierwszej kolejności w zakresie zdobycia kwalifikacji do 
nauczania drugiego lub kolejnego przedmiotu oraz w zakresie nauczania języka obcego.

§ 6

O przyznaniu indywidualnego dofinansowania dla nauczyciela decyduje Dyrektor a w stosunku 
do Dyrektora Wójt Gminy. 



§ 7

Wypłata przyznanego dofinansowania następuje po złożeniu: 

1) wniosku  o  dofinansowanie,  zatwierdzonego  przez  Dyrektora  w  przypadku  nauczyciela, 
natomiast  w  przypadku  Dyrektora  wniosek  zatwierdza  Wójt  Gminy  i  określa  wysokość 
dofinansowania – dotyczy dofinansowania o którym mowa w § 4 ust. 1 i 2, 

2) faktury lub dowodu poniesionej przez nauczyciela opłaty względnie kserokopii potwierdzonej 
za zgodność z oryginałem, 

3) zaświadczenia o uczestnictwie lub ukończeniu formy dokształcania, której dotyczy wniosek.

§ 8

Warunkiem otrzymania  dofinansowania  o  którym mowa  w §  4  pkt.  1  jest  przepracowanie  
w szkołach lub przedszkolach na terenie gminy całego poprzedniego roku szkolnego. 


