
ZARZ�DZENIE NR IV/53/2003 
WÓJTA GMINY BARANÓW 

z dnia 31 grudnia 2003 r. 
 
w sprawie okre�lenia specjalno�ci i form kształcenia; na które mo�e by� przyznane 
dofinansowanie ze �rodków zaplanowanych w 2004 r. na doskonalenie zawodowe 
nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 
pobierane przez szkoły wy�sze i zakłady kształcenia nauczycieli. 
 

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 7 Rozporz�dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. 
w sprawie sposobu podziału �rodków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomi�dzy bud�ety 
poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze �rodków wyodr�bnionych w 
bud�etach organów prowadz�cych szkoły. wojewodów, ministra wła�ciwego do spraw o�wiaty i wychowania 
oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych �rodków (Dz. U. Nr 46, poz. 430) - Wójt Gminy 
zarz�dza, co nast�puje: 

 
§ 1 

 
1. Okre�la si� specjalno�ci J formy kształcenia, na które mo�e by� przyznane dofinansowanie ze 
�rodków zaplanowanych w 2004 r. na doskonalenie zawodowe nauczycieli: 

1) studia uzupełniaj�ce, magisterskie i podyplomowe oraz kursy kwalifikacyjne wieczorowe i 
zaoczne daj�ce kwalifikacje do nauczania: 

a) technologii informacyjnych i komputerowych, 
b) j�zyków obcych, 
c) przedsi�biorczo�ci, 
d) innych wskazanych przez dyrektora szkoły (placówki) i uzgodnionych z Dyrektorem 

Samorz�dowej Administracji Placówek O�wiatowych w Baranowie 
2) kursy doskonal�ce- seminaria, warsztaty, które podnosz� lub uzupełniaj� kwalifikacje w 

zakresie: 
a) pedagogiki rewalidacyjnej, 
b) terapii pedagogicznej, 
c) logopedii, 
d) mierzenia jako�ci pracy szkoły, 
e) stosowania metod aktywizuj�cych w nauczaniu, 
f) rozwi�zywania problemów wychowawczych, 
g) realizacji �cie�ek edukacyjnych, 
h) innych wskazanych przez dyrektora szkoły (placówki) i uzgodnionych z Dyrektorem 

Samorz�dowej Administracji Placówek O�wiatowych w Baranowie. 
2. Dopłat� do kosztów kształcenia i doskonalenia nauczycieli w formach i specjalno�ciach 

wymienionych w ust. l przyznaje dyrektor szkoły (placówki) zgodnie z trybem i kryteriami 
okre�lonymi w regulaminie opracowanym i zatwierdzonym przez rad� pedagogiczn�, a dla 
dyrektorów szkół i placówek Wójt Gminy Baranów. 

 
§ 2 

 
Ustala si� maksymaln� kwot� dofinansowania kształcenia i doskonalenia nauczycieli w roku 2004 w 
wysoko�ci do 50 % kosztów opłaty pobieranej przez szkoły wy�sze i zakłady kształcenia nauczycieli. 
 

§ 3 
 

Plan Dofinansowania Form Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli – stanowi zał�cznik do 
niniejszego Zarz�dzenia. 
 



§ 4 
 

Wykonanie uchwały powierza si� Dyrektorowi Samorz�dowej Administracji Placówek O�wiatowych 
w Baranowie oraz dyrektorom szkół i placówek. 
 

§ 5 
 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         Zał�cznik do 
         Zarz�dzenia Nr IV/53/2003 
         z dnia 31 grudnia 2003 r. 
 
 

PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA 
 

ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI 
 
 

Zgodnie z art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 

r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.) na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w 

tym organizacj� systemu doradztwa zawodowego w bud�ecie na 2004 r. w dziale 801 

„O�wiata i wychowanie”, rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” 

wyodr�bniono �rodki w ł�cznej wysoko�ci 14.080 zł, natomiast w dziale 854 „Edukacyjna 

opieka wychowawcza”, rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” kwot� w 

wysoko�ci 850 zł W obu działach na organizacj� systemu doradztwa  zawodowego, w  tym 

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przeznacza si� 1% planowanych rocznych 

�rodków na wynagrodzenia osobowe w rozbiciu na wszystkie placówki. 

 

 DZIAŁ 801 DZIAŁ 854 RAZEM 

1. Szkoła Podstawowa w Baranowie 9.900 zł  9.900 zł 

2. Gimnazjum w Baranowie 4.180 zł  4.180 zł 

3. Przedszkole w Baranowie  850 zł 850 zł 

Razem 14.080 zł 850 zł 14.930 zł 

 

 


