
Zarządzenie Nr 12/2007 

      Wójta Gminy Lubrza 

z dnia 22 lutego 2007r. 

 

w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodow ego nauczycieli na 
2007 rok oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinanso wania opłat za 
kształcenie pobierane przez szkoły wy Ŝsze 
 
 
 Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 
1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 
172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz 
§6 ust. 2 i §7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 
2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli pomiędzy budŜety poszczególnych wojewodów, form 
doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w 
budŜetach 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 doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2007 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§2 

Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez 

szkoły wyŜsze i zakłady kształcenia nauczycieli, o których mowa w §2 ust. 2 pkt 1 

wymienionego rozporządzenia oraz specjalności i formy kształcenia dla 

poszczególnych szkół na rok 2007 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§3 

Wykonanie zarządzenia powierza się Zespołowi Ekonomiczno – Administracyjnemu 

Szkół i Przedszkoli w Lubrzy. 

§4 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 

              WÓJT GMINY 

         mgr Stanisław J ędrusik 

 



 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 

Nr ...................... Wójta Gminy 

w Lubrzy z dnia ...................... 

 
 

 
W porozumieniu z dyrektorami 

Zespołu Publicznych Szkół w Lubrzy 

Szkoły Podstawowej w Dytmarowie 

i Gminnego Przedszkola Publicznego w Lubrzy 

 

w oparciu o przedłoŜony plan doskonalenia zawodowego ustala się: 

 

1. Na dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyŜsze i zakłady 

kształcenia nauczycieli maksymalna kwotę w wysokości do 600,00 zł. 

2. Formy kształcenia: studia wyŜsze, studia podyplomowe. 

3. Specjalności: języki obce,  oligofrenopedagogika, socjologia, trening 

psychologiczny, wychowanie przedszkolne.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 





 

 Załącznik nr 2 do Zarządzenia 

Nr ...................... Wójta Gminy 

w Lubrzy z dnia ...................... 

Plan 
dofinansowania doskonalenia zawodowego 

nauczycieli na rok 2007 
 

  Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli wyodrębnione w budŜecie zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela: 

Dz. 801 Rozdz. 80146 – 13 870,00 zł 

Przeznaczone są na następujące formy doskonalenia zawodowego: 

Lp.  ZPS Lubrza SP Dytmarów GPP Lubrza Ogółem 

Łączna kwota  7 955,00 3 325,00 2 590,00 13 870,00 
1. organizacja szkoleń, seminariów 

oraz konferencji szkoleniowych dla 
nauczycieli zajmujących stanowiska 
kierownicze 

600,00 200,00 200,00 1 000,00 

2. przygotowanie materiałów 
szkoleniowych i informacyjnych 

560,00 300,00 163,00 1 023,00 

3. organizacja warsztatów 
metodycznych i przedmiotowych 
oraz innych form doskonalenia 
zawodowego wynikających    
z potrzeb edukacyjnych placówek 

900,00 1 600,00 800,00 3 300,00 

4. szkolenie rad pedagogicznych 1 308,00 228,00 150,00 1 686,00 
5. opłaty za szkolenie pobierane przez 

szkoły wyŜsze i zakłady kształcenia 
nauczycieli 

2 200,00 - 500,00 2 700,00 

6. doradztwo metodyczne 2 387,00 997,00 777,00 4 161,00 
 


