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REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA
DOKSZTAI,CANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI ZESPOLU

PUBLICZNEGO GIMNA ZTUld I SZKOLY PODSTAWOWEI
IM. JANA PAWI,A II W LEZNIE

Na podstawie:

poz.357 z pozniejszymi zmianami);

na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli;

Krajowej Odwiaty i Wychowania NSZZ ,,Solid.arnodi" z Ministrem Edukacii
Narodowej z dnia l0lipca 1990r.;

w Zukowie.

Dyrektor zPG i sP im. fana pawla II w LeLnieustala, co nastgpuje:

I. FORMY DOKSZTAI,CANIA I DOSKONALENIA

L. Przez doksztalcanie naleiy rozumied:
a. studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne nadajAce uprawnienia

do nauczania drugiego lub kolejnego przedmiotu;
b. studia nadaj4ce kwalifikacje do nauczania jgzykow obcych;
c. studia uzupetniaj4ce dla absolwent6w kolegi6w jgzykowych,

licencjat6w innych kierunk6w studi6w;
d. inne studia podypromowe przyd.atnew danejplac6wce.

Powy;sze formy powinny wynikai z potrzeb plac6wki, w kt6rej zatrudniony jest
nauczyciel.

2. Przez doskonalenie nale2y zrozumie&
a. OrganizaciQ szkoleri, seminari6w orazkonferencji szkoleniowych dla
nauczycieli, w tym nauczycie Ii zajmuj4cych stanowiska kierownicze;
b- Pokrycie koszt6w przejazd,ow oraz zakwaterowania i wyzywienia
nauczycieli, kt6tzy na podstawie skierowania udzielonego przez
dyrektora szkoly uczestnicz4 w r62nych formach doskonalenia



zawodowego, a w szczeg6lnodci uzupetniaj4
kwalifikacje;

c. Organizacjg doradztwa metodyc znegodla nauczycieli;
d. organizagg warsztat6w metodycznych i przedmiotowych oraz
innych form doskonarenia zawodowego wynikaj4cych z potrzeb
edukacyjnych na danym terenie;
e. Przygotowanie materialdw szkoleniowych
f. Szkolenia rad pedagogicznych;

i informacyjnych.

g. oplaty za ksztatcenie pobierane przez szko\y wyLsze i zakrady
ksztalcenia nauczycieli;
h. Optaty zakursy kwalifikacyjne i udoskonalaj4ce,
formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
dyrektora szkoly;
i. szkolenie Rady pedagogicznejjako calodci;

seminaria oraz inne
skierowanych przez

j. szkolenie zespot6w problemowych Rady pedagogicznej;

k. szkolenie indywiduarne nauc zycieri - rider6w, w tym dyrektora
i wicedyrektora.

3' Powylsze szkolenia -oga by( realizowane w formie: seminari6w,
konferencj i, nar ad, w ar sztat6w.

4. szkolenia organizuje dyrektor na wniosek Rady pedagogicznej
(zespolu nauczycieli) lub z wlasnej inicjatywy.

5. szkolenia mog4 prowad,zii wyspecjarizowane jednostki zewngtrzne lub
nauczyciere z wrasnej b4di innej plac6wki odwiatowej posiad aj4cy
odpowiednie kwalifikacje.

6' Dofinansowaniem w pierwszej korejnodci obejmuje sig studia
licencjackie, magisterskie, podypromowe w kierunkach
i specjalncldciach zwiyzanych z potrzebami szkoty.

WYSOKOSC NOTIruANSOWANIA
1,. Doksztalcanie:

'/ do 700% koszt6w czesnego za sfudia, przyznawane
semestralnie.

2. Doskonalenie:
./ indywidualnie do t00%koszt6w;
'/ dla Rady pedagogic znej 700"/okoszt6w;
'/ indywiduarnie (ze skierowaniem dyrektora) 100% koszt6w.

3. W lw formy musza byc zgodne z planem WDN.

lub podnosz4

II.



ilI. ZASADY PODZIALU FUNDUSZU
1,. Posiadane 6rodki d,zielisig nastgpuj4c4:

,/ S0%" na doksztalcanie;
,/ S0% na doskonalenie.

2. w razie niewykorzystania drodk6w przeznaczonych na jedn4 z wrw
form, pozostara kwota zwigkszadrodki przeznaczone na drug4 formg.

3. Przydziat drodk6w odbywa sie:
'/ na doksztatcanie i doskonarenie - -1. razwroku karen d,arzowym

4' Dyrektor zPG i sp w Lefinie powofuje Komisjg skradaj4c4 sig z trzech
os6b, w skladzie:

./ dyrektor, jako przewodnicz4cy;
,/ przedstawiciel zwi4zku zawodowego;
./ przedstawiciel Rady pedagogicznej.

5' Kadencja Komisii trwa dwa Tata zmozliwodci4 uzupelniania jej sktadu
w przypadku odwolania lub rczygnacji jejczlonka.

ry. NAUCZYCIET UBIEGAI,{CY SI4 O DOFINANSOWANIE WINIEN
n-o 2Y C NASTEPUJ.{CE D OKUMENTY:

,/ wniosek ( do 30 paLd,ziernika biez4cego roku);
,/ dow6d dokonanej wptaty.

V. KRYTERIA PRZYZNAWANIA
INDYWIDUALNE DOKSZTAI,CANIE
NAUCZYCIELI

DOFINANSOWANIA NA
ORAZ DOSKONALENIE

7' Rozpatruj4c wnioski o dofinansowanie nare2yuwzgrgdnii:
,/ potrzeby zwi4zane z rozwojem szkoly;
{ dotychczasowy wklad pracyw dorobek szkoly;
'/ zatrudnienie na czas nieokre.rony lub perspektywa takiego

zatrudnienia;
{ co najmniej rcczny sta|pracyw danej plac6wce;
,/ pozytywna opinia o pracy.



2. Decyzje podjgte przezKomisjg s4 nieodwolalne.

VI' W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL, KToREMU PRZYZNANO
DOFINANSOWANIE ZWI.ASNEI WINY PRZERYWA TOK STUDIOW

lub tok doskonarenia, zobowi4zany jest zwr6ci( przyznanq kwotg.wniosek skladany o dofinansowanie musi zawiera(klauzulg okre6laj4c4konieczno 6( zw r ot,- pr zy znanej kwoty w wymienionych pr zy p adkach.

VII. REGULAMI WCHODZIW ZYCINPO UZGODNIENIU ZEZWI4ZKIEM
ZAWODOWYM DZIAT-AI4CYM NA TERENIE PLAC.WXT.

VIII. WSZELKIE ZMIANY W NINIEJSZYM REGULAMINIE WYMAGAIAUZGODNIENIA ZE ZWI4ZKIEM ZAWODOWYM W FORMIEANEKSU.
'*. POSTANOWIENIA REGULAMINU PODDAIE SIE DO WIADOMOSCIRADY PEDAGOGICZNEI.

Niniejszy Regulamin uzgodniono ze zwi4zkiem zawod,owym dzialajacymn a t e r e n i e Z P G i S P i m . J a n a P a w 1 a I I w L e L n i e w d n i u f f i ; L
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