
ZARZĄDZENIE Nr 3/2010   
WÓJTA GMINY  RAWA MAZOWIECKA 

z dnia 01 lutego 2010 roku 
 

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez 

szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2010 roku  
 

 Na podstawie art. 30, ust.2 pkt 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 153 poz.1271, Nr 
162 poz.1568; z 2004 roku Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 
175, poz.1457; z  2006  roku  Nr  17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 
138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, 
poz. 420, Nr 157, poz. 1241)  w związku z § 2 i § 6, ust. 2 oraz § 7 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków 
na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych 
wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych 
w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania oraz szczególnych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U.  
z 2002 roku Nr 46, poz.430) -  zarządzam, co następuje: 
 
§ 1. 1.  Zgodnie z poniższym zestawieniem, w budżecie gminy na 2010 rok wyodrębnia się 
kwotę na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli  w wysokości 32.636,00 zł 

Lp. Nazwa szkoły Planowane roczne 
środki na 

wynagrodzenia osobowe 
nauczycieli ( zł) 

Wysokość naliczonych 
środków finansowych       

w 2010 roku na 
dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli (zł)

1. ZSO Boguszyce 848.534,- 8.485,- 
2. ZSO Kurzeszyn 687.561,- 6.876,- 
3. ZSO Stara Wojska 630.544,- 6.305,- 
4. SP Konopnica 355.874,- 3.559,- 
5. SP Pukinin 407.821,- 4.078,- 
6. SP Rossocha 333.312,- 3.333,- 
 Łącznie 3.263. 646,- 32.636,- 

 
2.  Wyodrębnioną w budżecie kwotę z przeznaczeniem na cele, o których mowa w § 2, w/w 
rozporządzenia dzieli się, zgodnie z wnioskami złożonymi przez dyrektorów szkół, pomiędzy 
poszczególne placówki oświatowe w sposób określony w poniższej tabeli. 
  

Lp. Nazwa szkoły Wysokość środków finansowych 
przyznanych w 2010 roku na cele określone 

w § 2, w/w rozporządzenia (zł) 
1. ZSO Boguszyce 5.500,- 
2. ZSO Kurzeszyn 5.800,- 
3. ZSO Stara Wojska 6.800,- 
4. SP Konopnica 4.500,- 
5. SP Pukinin 4.100,- 
6. SP Rosocha 3.300,- 
 Łącznie 30. 000,- 

 



3. Kwoty środków finansowych dla poszczególnych szkół są ujęte w planie finansowym każdej 
placówki na 2010 rok i przeznaczone są na: 
1) dofinansowanie kształcenia i dokształcania podejmowanego indywidualnie przez nauczyciela 

w celu zdobycia, uzupełnienia bądź podwyższenia kwalifikacji zawodowych, zgodnych              
z potrzebami szkoły, 

2) dofinansowanie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego podejmowanego 
indywidualnie przez nauczycieli lub organizowanego dla rady pedagogicznej lub grupy 
nauczycieli 

3) zwrot kosztów przejazdów na studia i inne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego  
4. Zgodnie z § 2 w/w rozporządzenia ust. 1 pkt 2, 3 i 4 w ramach naliczonych środków na 

doskonalenie zawodowe nauczycieli wyodrębnia się kwotę w wysokości 2.636,- ujętą w planie 
finansowym Gminnego Zespołu ds. Oświaty, Kultury i Sportu na 2010 rok z przeznaczeniem 
na:  

1) organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym 
nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, 

2) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych, 
3) organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia 
zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych na terenie gminy 
 
§ 2.1. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłaty za kształcenie pobierane przez 
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2010 roku w wysokości do 500 zł  
w przypadku studiów wyższych licencjackich i magisterskich oraz do 400 zł w przypadku 
studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych i doskonalących - za jeden semestr na osobę. 
2. Dyrektor szkoły może w miarę posiadanych środków finansowych wyrazić zgodę na pokrycie 
części lub całości kosztów przejazdów związanych z dokształcaniem i doskonaleniem 
zawodowym, jeżeli nauczyciel uczestniczy w formach doskonalenia i dokształcania zgodnymi           
z potrzebami szkoły. 
3.  Na wniosek nauczyciela, Dyrektor może wyrazić zgodę na przejazd, związany                                       
z dokształcaniem i doskonaleniem, samochodem osobowym będącym własnością nauczyciela. 
4. W takim przypadku nauczycielowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu  
w  wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów, przez stawkę za jeden kilometr 
przebiegu samochodu. 
5. Ustala się stawki za 1  kilometr przebiegu dla samochodów osobowych, w zależności od 
pojemności skokowej silnika, stanowiące 50 %  aktualnych stawek ustalonych  przez  Ministra  
Transportu w Rozporządzeniu w sprawie warunków ustalania oraz sposobu zwrotu kosztów 
używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie 
będących własnością pracodawcy. 
 
§ 3.1. Dofinansowaniu podlegają priorytetowe specjalności i formy kształcenia uwzględnione we 
wnioskach złożonych przez dyrektorów szkół, a w szczególności dotyczą nauczycieli, którzy: 
1) zdobywają kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu, zgodnie z potrzebami szkoły 
2) podnoszą poprzez dokształcanie i doskonalenie zawodowe kompetencje wychowawcze 
3) pełnią funkcje kierownicze i zdobywają kwalifikacje do kierowania szkołą bądź uaktualniają 

wiedzę w zakresie prawa oświatowego. 
2. Dofinansowania udziela Dyrektor Szkoły w oparciu o przyjęte priorytety na uzasadniony 
wniosek nauczyciela, a dyrektorowi szkoły zgody na dofinansowanie doskonalenia udziela Wójt 
Gminy.  
 
§ 4. Wnioski nauczycieli o dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego winny 
być rozpatrywane w semestrze letnim do końca kwietnia, w semestrze zimowym do końca 
listopada. 
 



 
§ 5. Zobowiązuje się dyrektorów szkół do: 
1.Ustalenia tygodniowego planu zajęć nauczycielom podnoszącym kwalifikacje w sposób nie  
kolidujący z harmonogramem zajęć na uczelni; 
2.W przypadku niemożności  dostosowania zajęć nauczyciela do harmonogramu zajęć na 
uczelni,  udzielania urlopu bezpłatnego na każdą prośbę nauczyciela. 
 
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i dyrektorowi GZOKS. 
 
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 


