
ZARZĄDZENIE Nr 53/19
Wójta Gminy Bolesławiec
2 dnia 18 kwietnia 2019 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania , maksymalnych kwot
dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które
przyznawane jest dofinansowanie w 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) , art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm. ) oraz 5 7
i @ 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r.

w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2019 r.

poz.136)

zarządza się , co następuje:

51.

Ilekroć jest mowa w zarządzeniu o:
1) rozporządzeniu- oznacza to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia
zawodowego nauczycieli ( Dz. U. z 2019 r. poz. 136);

2) jednostce oświatowej oznacza to szkołę podstawową lub zespół szkolno-
przedszkolny, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Bolesławiec;

3) Wójcie- oznacza to Wójta Gminy Bolesławiec;
4) Dyrektorze- oznacza to dyrektora szkoły podstawowej |ub zespołu szkolno—

przedszkolnego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Bolesławiec;
5) nauczycielu- oznacza to nauczyciela zatrudnionego w szkole podstawowej

lub zespole szkolno- przedszkolnym, dla którego organem prowadzącym jest
Gmina Bolesławiec;

6) planie- oznacza to plan dofinansowania form doskonalenia.

52.

Dofinansowaniem doskonalenia zawodowego są objęci nauczyciele zatrudnieni
w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Bolesławiec.



52.
.Środki przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowegonauczycieli, zostały wyodrębnione w budżecie Gminy Bolesławiec na rok2019.
Uwzględniając wnioski dyrektorów ustala się na rok budżetowy 2019 plandofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, stanowiącyzałącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Wnioski o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieleskładają do dyrektora, który podejmuje decyzję o przyznaniu dofinansowaniaijego wysokości w ramach środków przyznanych w planie;Wnioski o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego dyrektorzyskładają do Wójta Gminy Bolesławiec, który podejmuje decyzję o przyznaniudofinansowania ijego wysokości.
Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

53Dofinansowanie może zostać przyznane na wszystkie formy kształcenia wymienione 52ust. 1 rozporządzenia .

54
Ustala się w porozumieniu z dyrektorami specjalności kształcenia w 2019 r., na któremoże zostać przyznane dofinansowanie:

1)

2)

3)
4)

uzyskiwanie kwalifikacji do, nauczania przedmiotów i prowadzenia zajęćwynikających z potrzeb szkoły związanych z procesem przekształcania szkółsześcioklasowych w ośmioklasowe;
uzyskiwanie kwalifikacji z psychologii, pedagogiki specjalnejoraz terapii pedagogicznej;
inne wynikające z potrzeb jednostki;
wynikające z potrzeb określonych w @ 7 pkt. 3 i 4 rozporządzenia.

55
Ustala się w porozumieniu z dyrektorami maksymalne kwoty:1)

2)

dofinasowania opłaty za kształcenie, pobieranej przez szkołę wyższą lub zakładkształcenia nauczycieli w wysokości do 80 % kwoty opłaty za kształcenie(czesne), ale nie więcej niż 1300 zł za jeden semestr; dla jednego nauczyciela;dofinansowania opłaty za udział seminariach, konferencjach, wykładach,warsztatach, szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowegonauczycieli prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli oraz innepodmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowenauczycieli do 100 % kwoty opłaty dla jednego nauczyciela;



56
1. Z nauczycielem lub dyrektorem, któremu zostaną przyznane środki nadofinansowanie opłat, o których mowa @ 5 ust. 1 zostanie podpisana umowa, w celuokreślenia szczegółowych warunków udzielenia dofinansowania.2. Umowę, o której mowa ust. 1 z nauczycielem zawiera dyrektor. Wzór umowystanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.3. Umowę z dyrektorem zawiera Wójt. Wzór Umowy stanowi załącznik nr 4do niniejszego zarządzenia.

zarządzenia.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Gminnego Zakładu Obsługi Szkółw Bolesławcu.

59Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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L.p.

PLAN DOFINANSOWANIA FO
NAUCZYCIELI NA 2019 R. Z POD

Nazwa jedn

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 53/19
Wójta Gminy Bolesławiec
2 dnia 18 kwietnia 2019 r.

ostki
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Bożejowicach
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Brzeźniku

3. Zespół Szkolno- Przedszkolny
Zespół Szkolno- Przedszkolny

Kraśniku Dolnym
w Kruszynie

Zespół Szkolno— Przedszkolny w Ocicach" Zespół Szkolno— Przedszkolny w Trzebieniu
Zespół Szkolno— Przedszkolny w Żeliszowie
Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Bolesławieckiej
Kwota do dyspozycji organu prowadzącegoz przeznaczeniem, w szczegoldofinansowanie form doskonal
za-isu @ 7 ust. 2,3,4 oraz 5 9 r

nościna
enia wynikających z
ozo.orzdzenia

RM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
ZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNEJEDNOSTKI

Kwota

4623,00W5813,00
5075,00WIW7055,00
4126,00
12 455,00
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Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 53/19
Wójta Gminy Bolesławiec

2 dnia 18 kwietnia 2019 r.

Bolesławiec, dnia ..............................................

WNIOSEK NAUCZYCIELA/DYREKTORA*
O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA DO OPŁAT LUB KOSZTÓW ZGODNIE Z 62 UST.3

ROZPORZĄDZENIA

Imię i nazwisko nauczyciela/dyrektora:

Nazwa organizatora formy doskonalenia zawodowego, o której dofinansowanieubiega się nauczyciel/dyrektor:

Wysokość opłaty, o której mowa w 52 ust.3 pkt.1-4 rozporządzenia lub wysokośćkosztów o których mowaw 52 ust.3 pkt rozporządzenia:



owej formy doskonalenia zawodowego,
ciel:

/data i podpis nauczyciela/



1)

2)

3)

4)

6)

7)

8)

KLAUZU LA INFORMACYJNA

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bolesławiec z siedzibą w Bolesławcuul. Teatralna 1A reprezentowana przez W'jta Gminy, która powierzyła przetwarzanie danychGminnemu Zakładowi Obsługi Szkół w Bolesławcu z siedzibą w Bolesławcu ul. Teatralna 1Areprezentowanemu przez Dyrektora,

kontakt z inspektorem ochrony danych (Urząd Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1A, 59-700Bolesławiec, telefon 075 732 32 21, kom. 605 255 789, e—mail urzadgminy@gminaboleslawiec.pl),
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy napodstawie:
— art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia2016 r.,
— art.70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela— rozporządzenia MEN z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonaleniazawodowego nauczycieli.
odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskaniadanych osobowych na podstawie przepisów prawa,
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacjimiędzynarodowej,

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danychosobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzeniao ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ,podanie przez Pana/Panią danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest Pan/Panizobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzieniemożliwość udzielenia Panu/ Pani dofinansowania czesnego do realizowanych studiów/ studiówpodyplomowych/kursu kwalifikacyjnego.10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym równieżw formie profilowania.

Przyjmuję do wiadomości (podpis)



Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 53/19
Wójta Gminy Bolesławiec
2 dnia 18 kwietnia 2019 r.

UMOWA nr ......... I..............
zawarta w dniu....................................w na podstawieZarządzenia nr 53/19 Wójta Gminy Bolesławiec 2 dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawieustalenia planu dofinansowania, maksymalnych kwot dofinansowania orazspecjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2019 r.pomiędzy:

Zespołem Szkolno- Przedszkolnym w ...................... / Szkołą Podstawową
w.............................z siedzibą ..............................................reprezentowaną
przez

..............................................— Dyrektora
„Jednostką"”
a

Panem/ią ................................................zamieszkałym/ą

legitymującym/cą się dowodem osobistym seria ............... numer......................... ,PESEL
.......................................................................................................

zwanej w dalszej części umowy „ Nauczycielem”
5 1

Przedmiotem umowyjest określenie zasad dofinansowania doskonaleniazawodowego Pana/i

zatrudnionego/ej na stanowisku nauczyciela w Szkole Podstawowej/ ZespoleSzkolno—Przedszkolnym ....................................................

g 2

1. Przyznaje się ....................................................dofinansowaniedo czesnego studiów wyższych/ studiów podyplomowych/ kursu kwalifikacyjnegow zakresie: ........................ww kwocie
...............................................................................................



3 lat po ukończeniu studiów wyższych/ studiów podyplomowych/ kursu
pedagogicznym w Szkole Podstawowej/Zespole Szkolno— Przedszkolnymw..................................lub innej, dla której organem prowadzącym jest Gminalesławiec.

3. Nauczyciel zobowiązuje się do ukończenia studiów/ kursu w terminie ustalonymw organizacji studiów/ kursu kwalifikacyjnego.4. Po każdym semestrze nauczyciel zobowiązany jest do przedstawienia

zakończenia ostatniego semestru.5. Nauczycielowi, który będzie powtarzał semestr nie może zostać przyznanedofinansowanie
6. Nauczyciel zobowiązany jest do zwrotu kosztów przyznanego dofinansowaniaokreślonego ust. 1. w przypadkach:

1) niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikającychz niniejszej umowy;
2) rozwiązania stosunku pracy ze szkołą/ zespołem szkolno— przedszkolnymprzez nauczyciela;
3) rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z nauczycielem przez szkołę/zespół szkolno— przedszkolny.7. W przypadku zwolnienia z pracy nauczyciela z winy pracodawcy zwrotprzyznanego dofinansowania nie jest wymagany.8. Dopłata do czesnego zostanie wypłacona w ................ ratach po ................ złza każdy semestr.

9. Dofinansowanie w wysokości ..................... za I semestr zostanie przekazaneprzelewem na konto bankowe uczelni wymienionej w ust. 1, w terminienieprzekraczającym 21 dni od dnia dostarczenia przez Nauczyciela do................................................faktury na przyznaną kwotę dofinansowania.10.Kolejna rata dopłaty do czesnego zostanie przekazana przelewem na konto
od dnia dostarczenia przez nauczyciela do..................................................................zaświadczenia o kontunuowaniu

1. Do rozstrzygania sporów wynikłych z realizacji niniejszej umowy właściwy jestSąd Rejonowy w Bolesławcu.
2. Do spraw nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisyKodeksu Cywilnego.

54

miany zapisów niniejszej umowy. W takim przypadku zostanie sporządzonypisemny aneks do niniejszej umowy.

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,dwa egzemplarze dla Jednostki, jeden dla nauczyciela.

WÓ .3'3:
mgr Andrzej Dutkowską



Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 53/10
Wójta Gminy Bolesławiec
2 dnia 18 kwietnia 2019 r.

UMOWA nr ......... /..............
zawarta w dniu ....................................w Bolesławcu, na podstawie Zarządzenianr 53/19 Wójta Gminy Bolesławiec 2 dnia 18 kwietnia w sprawie ustalenia planudofinansowania

, maksymalnych kwot dofinansowania oraz specjalności i formkształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2019 r. pomiędzy:
Gminą Bolesławiec z siedzibą przy ul. Teatralnej 1a w Bolesławcu reprezentowanąprzez
Pana Andrzeja Dutkowskiego— Wójta Gminy,
przy kontrasygnacie Pana Franciszka Popka- Skarbnika Gminy, zwanej w dalszejczęści umovw „Gminą”
a

Panem/ią ................................................zamieszkałym/ą

legitymującym/cą się dowodem osobistym seria ............... numer......................... ,PESEL
.......................................................................................................

zwanej w dalszej części umowy „ Nauczycielem”

51
Przedmiotem umowyjest określenie zasad dofinansowania doskonaleniazawodowego Pana/i

zatrudnionego/ej na stanowisku nauczyciela w Szkole Podstawowej/ ZespoleSzkolno—Przedszkolnym ....................................................

1. Przyznaje się ....................................................dofinansowaniedo czesnego studiów wyższych/ studiów podyplomowych/ kursu kwalifikacyjnegow zakresie: ........................wwkwocie
...............................................................................................2. Nauczyciel, otrzymujący dofinansowanie, zobowiązuje się do przepracowania3 lat po ukończeniu studiów wyższych/ studiów podyplomowych/ kursukwalifikacyjnego określonych w ust. 1, na tym samym lub innym stanowiskupedagogicznym w Szkole Podstawowej/Zespole Szkolno- Przedszkolnymw ..................................lub innej, dla której organem prowadzącym jest GminaBolesławiec.



3. Nauczyciel zobowiązuje się do ukończenia studiów/ kursu w terminie ustalonymw organizacji studiów/ kursu kwalifikacyjnego.4. Po każdym semestrze nauczyciel zobowiązany jest do przedstawieniadyrektorowi Gminnego Zakładu Obsługi Szkół w Bolesławcu zaświadczeniao kontynuowaniu nauki na następnym semestrze, a po zakończeniu studiów/kursu kwalifikacyjnego świadectwa lub zaświadczenia o ukończeniu formykształcenia, w terminie nieprzekraczającym 60 dni od dnia zakończeniaostatniego semestru.
5. Nauczycielowi, który będzie powtarzał semestr nie może zostać przyznanedofinansowanie
6. Nauczyciel zobowiązany jest do zwrotu kosztów przyznanego dofinansowaniaokreślonego ust. 1. w przypadkach:

1) niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikającychz niniejszej umowy;
2) rozwiązania stosunku pracy ze szkołą! zespołem szkolno- przedszkolnymprzez nauczyciela;
3) rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z nauczycielem przez szkołę/zespół szkolno— przedszkolny.7. W przypadku zwolnienia z pracy nauczyciela z winy pracodawcy zwrotprzyznanego dofinansowania nie jest wymagany.8. Dopłata do czesnego zostanie wypłacona w ................ ratach po ................ złza każdy semestr.

9. Dofinansowanie w wysokości ..................... za I semestr zostanie przekazaneprzelewem na konto bankowe uczelni wymienionej w ust. 1, w terminienieprzekraczającym 21 dni od dnia dostarczenia przez Nauczyciela do Gminnego
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1. Do rozstrzygania sporów wynikłych z realizacji niniejszej umowy właściwy jestSąd Rejonowy w Bolesławcu.2. Do spraw nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisyKodeksu Cywilnego.

5 4

miany zapisów niniejszej umowy. W takim przypadku zostanie sporządzonypisemny aneks do niniejszej umowy.

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,dwa egzemplarze dla Gminy, jeden dla nauczyciela.


