
ZARZĄDZENIE NR 403/2014
RADY GMINY MIELEC

z dnia 9 stycznia 2014 r.

w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycielom opłat za kształcenie, pobierane przez szkoły 
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest 

przyznawane w 2014r.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. 2013r. , poz. 594 z póź. zm.) oraz § 7 rozporządzenia MENiS z dnia 29 marca 2002r. w sprawie podziału 
środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych województw, 
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), 

Wójt Gminy Mielec 
postanawia, co następuje : 

§ 1. 

Uwzględniając propozycje dyrektorów szkół i placówek oświatowych Gminy ustala 
na rok 2014 maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady 
kształcenia nauczycieli w wysokości 800 zł 
za jeden semestr, jednak nie więcej niż 50 % całości kosztów semestru. 

§ 2. 

Przyjmuje się na 2014 rok specjalności priorytetowe, na które dofinansowanie jest przyznawane 
z zastrzeżeniem § 4: 

1) oligofrenopedagogika, 

2) logopedia 

3) terapia pedagogiczna,

§ 3. 

Ustala się na 2014 rok formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane z zastrzeżeniem §4: 

1) studia podyplomowe, 

2) kursy kwalifikacyjne.

§ 4. 

W sytuacji dysponowania przez placówkę w roku budżetowym możliwościami finansowymi, w ramach 
środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, po uprzednim zabezpieczeniu dopłat na specjalności i formy 
kształcenia określone w § 2 i § 3 niniejszego zarządzenia, dopuszcza się możliwość dofinansowania innych 
specjalności i form kształcenia, uznanych przez dyrektora za zbieżne z potrzebami danej placówki, szkoły (za 
zgodą organu prowadzącego)

§ 5. 

Ustalenia zawarte w § 1- 4 zostały podjęte w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek prowadzonych 
przez Gminę Mielec. 

§ 6. 

Dofinansowanie do czesnego, kursów kwalifikacyjnych i kursów doskonalących może uzyskać nauczyciel 
zatrudniony na czas nieokreślony, co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru zajęć w szkole i placówce dla 
której organem prowadzącym jest Gmina Mielec. 
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§ 7. 

Zobowiązuje się dyrektorów ZS w Chorzelów, SP w Rzędzianowicach, ZS w Woli Mieleckiej do przekazania 
kwoty dofinansowania na oligofrenopedagogikę w roku 2014 

§ 8. 

Do dnia 31 marca 2014 r. dyrektorzy szkół i placówek  Gminy Mielec złożą do Referatu Oświaty i Spraw 
Społecznych  Urzędu Gminy Mielec sprawozdanie z wykorzystania w roku 2013 środków finansowych, o których 
mowa w § 1 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia 

§ 9. 

Realizację Zarządzenia zleca się dyrektorom szkół i placówek oświatowych Gminy Mielec. 

§ 8. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 

1 stycznia 2014r. 
 

 

Wójt

mgr Kazimierz Gacek
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 403/2014 

Rady Gminy Mielec 

z dnia 9 stycznia 2014 r. 

Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Nr 403/2014 

Wójta Gminy Mielec 
z dnia 9 stycznia 2014 r. 

L.p.  Forma 
doskonalenia  Tematyka  Termin 

realizacji 
 Liczba 

uczestników 
 Koszt 

planowany 
 Koszt 

faktyczny 

Ocena 
w odniesieniu 

do rozwoju 
szkoły
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 403/2014 

Rady Gminy Mielec 

z dnia 9 stycznia 2014 r. 

W Z Ó R

Roczny Plan Doskonalenia Zawodowego nauczycieli w ………………………………………. w Rybniku 
na rok ……..

/składany do 30 listopada każdego roku do WE/

L.p.  Forma doskonalenia  Tematyka  Termin realizacji  Liczba uczestników  Planowany koszt
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Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 403/2014 

Rady Gminy Mielec 

z dnia 9 stycznia 2014 r. 

W Z Ó R

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok …….. 

L.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Forma doskonalenia Tematyka Przewidywany termin realizacji Przewidywana liczba uczestników
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