
ZARZĄDZENIE NR 74/VII/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 20 maja 2016 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/VI/2011  Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 stycznia 
2011 r. w sprawie podziału środków i zasad finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli 

zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 
ze zmianami), w związku z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 191 ze zmianami) oraz § 2, § 6 ust. 2 i § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli 
pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych 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 2002 r. poz. 
430 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli 
zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew będącym 
załącznikiem do Zarządzenia Nr 3/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 stycznia 2011 r. w 
sprawie podziału środków i zasad finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w 
placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew :

1) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Na każdy rok szkolny dyrektor szkoły lub placówki określa potrzeby w 
zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki, uwzględniając:

a) wyniki ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz wynikające z nich wnioski,

b) wyniki odpowiedniego sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

c) zadania związane z realizacją podstawy programowej,

d) wymagania wobec szkół i placówek, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 21a ust. 3 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami),

e) wnioski nauczycieli o dofinansowanie określonych form doskonalenia zawodowego.”

2) § 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Dokumenty, o których mowa w ust. 5 składa się z zastrzeżeniem ust. 6a, 
na każdy kolejny semestr w następujących terminach:

a) do 28 lutego,

b) do 30 października.”

3) w § 4 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: „W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość 
złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 5 w terminie innym niż określony w ust. 6.”

4) § 4 ust. 9 otrzymuje brzmienie: „ Rozpatrywanie wniosków przez Komisję odbywa się w terminach:

a) na semestr I – do 15 listopada

b) na semestr II – do 15 marca,

c) w przypadkach określonych w ust. 6a w terminie do 30 dni od złożenia kompletu  dokumentów, o 
których mowa w ust. 5.”

5) § 4 ust. 12 otrzymuje brzmienie: „ Dofinansowanie może być udzielone do 50 % opłaty za semestr na 
podstawie dokumentów wymienionych w ust. 5, jednak kwota dofinansowania nie może być wyższa niż 
1.000,00 zł,  z zastrzeżeniem ust. 12a. Faktyczna wysokość częściowej dopłaty będzie uzależniona od ilości 
rozpatrywanych przez Komisję wniosków i może być weryfikowana w nowym roku budżetowym.”

6) w § 4 po ust. 12 dodaje się ust. 12a w brzmieniu: „W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
podyktowanych brakiem w szkole nauczyciela o danej specjalności/kierunku lub z uwagi na indywidualną 
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sytuację nauczyciela może on otrzymać dofinansowanie całości wniesionej opłaty za daną formę 
doskonalenia zawodowego.”

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom placówek oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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