
Zarządzenie Nr V/605/2009 

Wójta Gminy Baranów 

z dnia 31 grudnia 2009 roku 

 

zmieniające Zarządzenie Nr V/600/2009 Wójta Gminy Baranów w sprawie określenia 

specjalności i form kształcenia na które, może być przyznane dofinansowanie ze środków 

zaplanowanych w 2010 roku na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i 

zakłady kształcenia nauczycieli. 

 

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

(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku 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. z 2002r. Nr 46, poz. 430), - zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

W Zarządzeniu Nr V/600/2009 Wójta Gminy Baranów w sprawie określenia specjalności i 

form kształcenia na które, może być przyznane dofinansowanie ze środków zaplanowanych 

w 2010 roku na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 

nauczycieli – po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu: 

„§ 4a 

Przyznane dofinansowanie do kosztów kształcenia i doskonalenia nauczycieli w formach i 

specjalnościach wymienionych w § 1 i § 2 pkt 1  podlega zwrotowi w przypadku: 

a) powtarzania semestru lub roku, 

b) przerwania studiów przed ich ukończeniem, 

c) rozwiązania umowy o pracę na prośbę lub z winy nauczyciela w ciągu trzech lat od chwili 

ukończenia dofinansowanego doskonalenia.” 



 

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom szkół i placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Baranów. 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku. 

 

 

    

 


