
ZARZĄDZENIE NR V/6/2006 

WÓJTA GMINY BARANÓW  

z dnia 18 grudnia 2006 r. 

 
w sprawie określenia specjalności i form kształcenia, na które moŜe być 
przyznane dofinansowanie ze środków zaplanowanych w 2007 r. na doskonalenie 
zawodowe nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 
za kształcenie pobierane przez szkoły wyŜsze i zakłady kształcenia nauczycieli. 
 
Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 
marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli pomiędzy budŜety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego 
dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budŜetach 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) - Wójt Gminy zarządza, co następuje: 
 

§ 1 
 
1. Określa się specjalności i formy kształcenia, na które moŜe być przyznane 

dofinansowanie ze środków zaplanowanych w 2007 r. na doskonalenie zawodowe 
nauczycieli: 
1) studia uzupełniające, magisterskie i podyplomowe oraz kursy kwalifikacyjne 

wieczorowe i zaoczne dające kwalifikacje do nauczania: 
a) technologii informacyjnych i komputerowych, 
b) języków obcych, 
c) przedsiębiorczości, 
d) innych wskazanych przez dyrektora szkoły (placówki), 

2) kursy doskonalące, seminaria, warsztaty, które podnoszą lub uzupełniają 
kwalifikacje w zakresie: 
a) pedagogiki rewalidacyjnej, 
b) terapii pedagogicznej, 
c) logopedii, 
d) mierzenia jakości pracy szkoły, 
e) stosowania metod aktywizujących w nauczaniu, 
f) rozwiązywania problemów wychowawczych, 
g) realizacji ścieŜek edukacyjnych, 
h) innych wskazanych przez dyrektora szkoły (placówki). 

2. Dopłatę do kosztów kształcenia i doskonalenia nauczycieli w formach i 
specjalnościach wymienionych w ust. l przyznaje dyrektor szkoły (placówki) 
zgodnie z trybem i kryteriami określonymi w regulaminie opracowanym i 
zatwierdzonym przez radę pedagogiczną, a dla dyrektorów szkół i placówek Wójt 
Gminy Baranów. 

 
 



§ 2 
 
Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania kształcenia i doskonalenia nauczycieli 
w roku 2007 w wysokości do 50% kosztów opłaty pobieranej przez szkoły wyŜsze i 
zakłady kształcenia nauczycieli. 

§ 3 
 

Plan Dofinansowania Form Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli - stanowi 
załącznik do niniejszego Zarządzenia. 
 

§ 4 
 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom szkół i placówek 
 

§ 5 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. 



Załącznik do 
Zarządzenia Nr V/6/2006 
Wójta Gminy Baranów 
z dnia 18 grudnia 2006r. 

 
PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA 

ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI  

 

 

Zgodnie z art.. 70 a ust. l 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 organizację systemu doradztwa zawodowego 

w budŜecie na 2007 r. w dziale 801 „Oświata i wychowanie", rozdziale 80146 

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" wyodrębniono środki w łącznej 

wysokości 13.400 zł, natomiast w dziale 854 „Edukacyjna opieka 

wychowawcza", rozdziale 85446 „ Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" 

kwotę w wysokości 1000 zł. W obu działach na organizację systemu doradztwa 

zawodowego, w tym dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przeznacza się l 

% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe w rozbiciu 

na wszystkie placówki. 

 
 

 
 

DZIAŁ 801  DZIAŁ 854 RAZEM 

1. Szkoła Podstawowa w Baranowie 8.300 zł  8.300 zł 

2. Gimnazjum w Baranowie 5.100 zł  5.100 zł 

3. Przedszkole w Baranowie  1000 zł 1000 zł 

Razem 13.400 zł 1000 zł 14.400 zł 

 


