
                                                                                  

 

ZARZĄDZENIE Nr 240/14 

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 25 lutego 2014 r. 

 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli   

zatrudnionych w zespołach szkół, szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych 

prowadzonych przez Gminę Złotów oraz specjalności, na które dofinansowanie                       

jest przyznawane 

 

        Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z  2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 70a ust. 1 i ust. 2a ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) w związku z § 7 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. Nr 46, poz. 430) i Regulaminu podziału środków na 

doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach, szkołach podstawowych i oddziałach 

przedszkolnych wprowadzonego Zarządzeniem Nr 106/09 Wójta Gminy Złotów z dnia  

16 marca 2009 r. w porozumieniu z dyrektorami szkół i po zasięgnięciu opinii związków 

zawodowych zrzeszających nauczycieli zarządzam, co następuje: 

 

     § 1.   Ustala się na 2014 r. plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół, szkołach podstawowych i oddziałach 

przedszkolnych, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

     § 2.  Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1 % 

planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,  

o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela, wyodrębnione w budżecie 

Gminy Złotów przeznacza się na dofinansowanie w części lub całości: 

 

1. opłat na kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,  

dla  nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły, 

 

2. opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia  

zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły, 

 

3. doskonalenie kadry kierowniczej nauczycieli z zakresu reformy systemu edukacji oraz 

wdrażania nowych kierunków kształcenia, 

 

4.  szkoleń rad pedagogicznych, 

 

5. zwrot kosztów przejazdów nauczycieli skierowanych na doskonalenie  przez dyrektora 

szkoły, 

 



6.  zakup literatury w ramach doradztwa metodycznego. 

     § 3.  Ustala się w porozumieniu z dyrektorami szkół następujące specjalności, na które 

może być przyznawane dofinansowanie: 

 

1) język angielski, język niemiecki, 

2) informatyka, 

3) doradztwo zawodowe, 

4) logopedia, 

5) etyka, 

6) edukacja dla bezpieczeństwa, 

7) oligofrenopedagogika, 

8) inne specjalności związane z potrzebami szkoły. 

 

      § 4. Zobowiązuje się dyrektorów szkół do zapoznania nauczycieli z treścią niniejszego 

zarządzenia. 

 

      § 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           Załącznik do Zarządzenia Nr 240/14 

                                                                                          Wójta Gminy Złotów z dnia 25 lutego 2014  r. 

 

 

 

 

PLAN 

  DOFINANSOWANIA 

  FORM  DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH  

W  SZKOŁACH  PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ ZŁOTÓW 
 

 

 

 

SZKOŁA 

 

PLAN 

 NA ROK  2014 

 

Szkoła Podstawowa w Sławianowie 

 

5 428,00 zł 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Marii Kilar  

w Kleszczynie 

 

5 748,00 zł 

 

Zespół Szkół nr 2 

w Świętej 

 

                          14 701,00 zł 

 

Szkoła Podstawowa im. Tony’ego Halika  

w Górznej 

 

5 338,00 zł 

 

Zespół Szkół nr 1 

w Radawnicy 

 

                          14 491,00 zł 

                                   R A Z E M: 45 706,00 zł 

 

 


