
ZARZĄDZENIE  NR 103/11
BURMISTRZA  MIASTA  HAJNÓWKA

z dnia 30 grudnia 2011r.

w sprawie planu  dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2012 w 
Gminie  Miejskiej Hajnówka

Na podstawie  art. 70a ust. 1 i 2a  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.  
z 2006 r. Nr 97 poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, 
poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, 
poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 
458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, 
poz. 887) i 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), zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala  się  plan  dofinansowania  form  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  na  2012  r.  w 
Gminie  Miejskiej  Hajnówka obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012 r. stanowiący załącznik do 
zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Burmistrz Miasta 

Jerzy Sirak



Załącznik do Zarządzenia nr 103/11 
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Plan
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  na 
2012 rok w Gminie Miejskiej Hajnówka.

1. Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego dotyczy  nauczycieli zatrudnionych w 
szkołach   i   przedszkolach,  dla   których  organem   prowadzącym  jest  Gmina  Miejska 
Hajnówka.

2. Środki  na dofinansowanie  doskonalenia  zawodowego nauczycieli  w 2012 roku wynoszą 
99.600 zł.

3. Podział środków na realizację dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
na 2012 rok w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Hajnówka 
określa niniejsza tabela:

Nazwa placówki Kwota dofinansowania

Przedszkole Nr 1 5.250 zł
Przedszkole Nr 2 3.940 zł
Przedszkole Nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi 5.900 zł
Przedszkole Nr 5
z Oddziałami Żłobkowymi 9.480 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3 5.700 zł
Zespół Szkół Nr 1 22.500 zł
Zespół Szkół Nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi 25.490 zł
Zespół Szkół Nr 3 21.340 zł

                  Razem: 99.600 zł

4. Środki przeznaczone na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli mogą 
być wydatkowane na dofinansowanie w części lub w całości:

a) opłat za kształcenie w szkołach wyższych,
b) opłaty za kształcenie w zakładach kształcenia nauczycieli,
c) opłaty  za  kursy  kwalifikacyjne  i  doskonalące,  seminaria  oraz  inne  formy  doskonalenia 

zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub przedszkola,
d) kosztów  przejazdu  lub  zakwaterowania  i  wyżywienia  nauczycieli,  którzy  na  podstawie 

skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły  lub przedszkola uczestniczą w różnych 
formach doskonalenia zawodowego, a szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje,

e) kosztów organizacji szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli , 
w tym zajmujących stanowiska kierownicze,

f) kosztów przygotowania materiałów szkoleniowych i informacyjnych,



g) kosztów  organizacji  warsztatów  metodycznych  i  przedmiotów  oraz  innych  form 
doskonalenia  zawodowego nauczycieli  wynikających z  potrzeb  edukacyjnych szkoły lub 
przedszkola,

h) kosztów szkolenia rady pedagogicznej szkoły lub przedszkola.

5. Dysponentami środków, o których mowa w punkcie 2, są dyrektorzy szkół i przedszkoli.

6. Środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli  w poszczególnych 
szkołach  i  przedszkolach  mogą  być   realizowane  tylko  zgodnie  z  kilkuletnim  planem 
doskonalenia zawodowego uchwalonym przez radę pedagogiczną szkoły lub przedszkola.

7. Ustala  się,  w  roku  kalendarzowym  2012,  maksymalną  kwotę  dofinansowania  opłat,  o 
których mowa:
1) w pkt. 4 a)  w wysokości 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych),
2) w pkt. 4 b)  w wysokości 2000 zł ( słownie: dwa tysiące złotych).

8. Dofinansowanie opłat, o których mowa w pkt. 4 a) i 4 b), może być przyznane na:

a) kształcenie na niżej wymienionych kierunkach i specjalnościach:
− język polski,
− język angielski,
− matematyka,
− informatyka,
− fizyka,
− technika,
− etyka,
− wychowanie do życia w rodzinie,
− edukacja wczesnoszkolna lub elementarna,
− pedagogika wczesnoszkolna z elementami artystycznymi,
− pedagogika opiekuńczo – wychowawcza,
− terapia pedagogiczna,
− psychoterapia,
− socjoterapia,
− logopedia,
− surdopedagogika,
− oligofrenopedagogika,
− praca z dzieckiem autystycznym,
− gimnastyka korekcyjna,
− kursy kwalifikacyjne z zakresu zdobywania uprawnień trenerskich (instruktor lekkiej 

atletyki lub inne uprawnienia instruktorskie),
− zarządzanie oświatą,
− lider oświaty;

b) w  uzasadnionych przypadkach kształcenie na innych kierunkach zgodnych z potrzebami 
edukacyjnymi szkoły lub przedszkola.

9. W terminie do 31 marca 2013 roku dysponenci środków - dyrektorzy szkół i przedszkoli – 
złożą Burmistrzowi Miasta Hajnówka sprawozdania ze sposobu wykorzystania środków 
przyznanych na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli za rok poprzedni.


