
Zarządzenie nr 600/2014 
Burmistrza Wołczyna 

z dnia 12 czerwca 2014 roku

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

Na podstawie § 6 ust. 2 i § 7, w związku z § 2 ust. 1 i 2 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 ( Dziennik Ustaw nr 46, poz. 430 ), w porozumieniu z 
dyrektorami: gimnazjalno-licealnego zespołu szkół, przedszkola i szkół podstawowych prowadzonych 
przez gminę Wołczyn, zarządzam, co następuje: 

§ 1.

Ustalam na rok 2014 plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych 
w gimnazjalno-licealnym zespole szkół, przedszkolu i szkołach podstawowych prowadzonych przez 
gminę Wołczyn, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

W terminie  do  dnia  30  czerwca  i  30  listopada  bieżącego  roku  plany  wydatków  poszczególnych 
jednostek  budżetowych  na  rok  2013 zostaną  zwiększone  w dziale  801 –  Oświata  i  wychowanie, 
rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o środki przeznaczone na dofinansowanie 
zadań wymienionych w paragrafie 1, a realizowanych bezpośrednio przez te jednostki. 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Burmistrz Wołczyna
mgr Jan Leszek Wiącek



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 600/2014 Burmistrza Wołczyna z dnia 12 czerwca 2014 roku

Plan dofinansowania form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli 
na rok 2014

Środki przewidziane w planie wydatków budżetowych gminy Wołczyn na rok 2014 w dziale 
801 – Oświata  i  Wychowanie,  rozdział  80146 – Dokształcanie  i  doskonalenie  zawodowe 
nauczycieli  (40.500  zł)  przeznacza  się  na  finansowanie  i  dofinansowanie  następujących 
zadań:

1. Organizacja doradztwa metodycznego:             12.150 zł, w tym:

porozumienie z Powiatem Kluczborskim obejmujące doradztwo metodyczne dla nauczycieli 
objętych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, w okresie od 
01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, zatrudnionych w gimnazjalno-licealnym zespole szkół, 
przedszkolu i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn ( 30% środków 
zaplanowanych na doradztwo i doskonalenie nauczycieli w budżecie na rok 2014 ): 12.150 zł.

2. Organizacja szkoleń, narad i seminariów, obejmujących również nauczycieli zajmujących 
stanowiska kierownicze, a także konferencji dla rad pedagogicznych   2.000 zł

3.  Zwrot  kosztów  przejazdów  na  kursy  i  szkolenia  nauczycieli  zajmujących  stanowiska 
kierownicze   2.000 zł.

4.  Kształcenie  w  szkołach  wyższych  i  zakładach  kształcenia  nauczycieli,  organizacja 
doskonalenia zawodowego nauczycieli ( realizacja bezpośrednio w jednostkach ):  24.350 zł, 
w tym: 

1) Kształcenie w formach szkolnych.

2) Studia podyplomowe.

3) Kursy kwalifikacyjne (dające przygotowanie do prowadzenia określonego rodzaju 
zajęć  edukacyjnych),

4) Zwrot kosztów przejazdów,

            razem p. 1)  – 4): 13.630 zł, 

5) Krótkotrwałe formy szkolenia kursowego, szkolenia, narady i seminaria, a także  
    konferencje dla rad pedagogicznych, 

razem p.5):                 10.720 zł 

Ogółem wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli: 40.500 zł

w tym Dział 801:                  40.500 zł. 
                                                                                                
                                                                         Burmistrz Wołczyna

     mgr Jan Leszek Wiącek


