
Zarządzenie Nr 11/2016 
Wójta Gminy Kowiesy 
z dnia 7 marca 2016 r. 

w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli 
oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opiat za kształcenie pobierane przez 
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2016 roku. 

Na podstawie art 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2013 r. p~z. 594 z póź. zm.) oraz art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Kart 
Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z póź. zm.) w związku z § 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 dofinansowanych 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). 
zarządzam, co następuje: 

§ 1 
W budżecie Gminy Kowiesy na rok 2016 wyodrębnia się środki finansowe na dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 11.776,00 złotych stanowiącej 1 % 
planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w 2016 roku. 

§2 
Biorąc pod uwagę planowane wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwotę o której mowa w § 1, 
dzieli się na poszczególne szkoły w sposób następujący: 

1/ Publiczne Gimnazjum w Jeruzalu - 3.697,00 zł 
2/ Szkoła Podstawowa w Kowi-esach - 8.079,00 zł 

§ 3 
Dofinansowanie doskonalenia nauczycielowi może być przyznane na następujące formy: 

• studia magisterskie i licencjackie jako druga specjalność, 
• studia podyplomowe doskonalące, 
• studia podyplomowe kwalifikacyjne, 
• studia i kursy kwalifikacyjne do nauczania języków obcych, 
• kursy doskonalące, 
• kursy kwalifikacyjne, 
• warsztaty, 
• konferencje, 
• spotkania metodyczne i inne krótkie formy doskonalenia. 
• szkolenia Rady Pedagogicznej 

§ 4 
Dofinansowanie kształcenia w szkole wyższej może być przyznane na wniosek. 
(wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia) 
1. wnioski należy składać do: 
a/ dyrektorzy szkół - do Wójta Gminy 
b/ nauczyciele - do dyrektora szkoły 
2. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje: 
a/ Wójt Gminy - w przypadku wniosku dyrektorów, 


