
ZARZl\DZENIE NR 17/2014
Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 31 marc a 2014 r.

w sprawie planu dofinansowania w 2014 roku form doskonalenia i doksztalcania zawodowego
nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkolach podstawowych oraz gimnazjach
prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka.

Na podstawie art. 30 ust.1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz'ldzie gminnym (Dz.
U. z 2013 r. poz. 594,645 i 1318) , art. 70a ust. 1, la i 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191) oraz § 2 i § 7 rozporz'ldzenia Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podzialu srodk6w na wspieranie doskonalenia
zawodowego nauczycieli porni~dzy budZety poszczeg6lnych wojewod6w, form doskonalenia
zawodowego dofinansowywanych ze srodk6w wyodr~bnionych w budZetach organ6w prowadz'lcych
szkoly, wojewod6w, ministra wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania oraz szczeg6lowych
kryteri6w i trybu przyznawania tych srodk6w (Dz. U. Nr 46 poz. 430), zarz'ldzam si~, co nast~puje:

§ 1
1. Srodki zaplanowane w budzecie Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok na dofinansowanie

form doskonalenia i doksztalcania zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach,
szkolach podstawowych oraz gimnazjach prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka - w
wysokosci 60 000,00 zl (slownie: szes6dziesi'lt tysi~cy zlotych), dzieli si~ nast~puj'lCo:
1) 11 000,00 zl na oplaty za ksztalcenie (czesne) pobierane przez szkoly wyzsze i zaklady

ksztalcenia nauczycieli,
2) 49 000,00 zl na:

a) szkolenie rad pedagogicznych,
b) organizacj~ szkolen, seminari6w oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym

nauczycieli zajmuj'lcych stanowiska kierownicze,
c) oplaty za kursy kwalifikacyjne i doskonal'lce, seminaria oraz inne formy doskonalenia

zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoly lub plac6wki,
d) koszty przejazd6w oraz zakwaterowania i wyzywienia nauczycieli, kt6rzy na podstawie

skierowania udzielonego przez dyrektora szkoly lub plac6wki uczestnicz'l w r6znych
formach doskonalenia zawodowego, a w szczeg6lnosci uzupelniaj'l lub podnosz'l
kwalifikacje,

e) przygotowanie material6w szkoleniowych i informacyjnych,
f) organizacj~ warsztat6w metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia

zawodowego wynikaj'lcych z potrzeb edukacyjnych na danym terenie.
2. Zasady dofinansowania oplat, 0 kt6rych mowa w ust. 1 pkt 1 okresla zal'lcznik do zarz'ldzenia.

§2
Wykonanie zarz'ldzenia powierza si~ Naczelnikowi Wydzialu Oswiaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.

§3
Traci moc Zarz'ldzenie Nr 15B12013 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22.03.2012 r.
w sprawie planu dofinansowania w 2012 roku form doskonalenia i doksztalcania zawodowego
nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkolach podstawowych oraz girnnazjach
prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka.

§4
Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.



Zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 17/2014
Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 31 marca 2014 r.

Postanowienia dotyczqce doplat do czesnego

1. 0 doplat~ do czesnego mog~ ubiegae si~ nauczyciele czynni zawodowo z przedszkoli, szk61
podstawowych i gimnazj6w - zwanych dalej szkolami, dla kt6rych organem prowadz~cym
jest Miasto Rawa Mazowiecka.

2. 0 doplat~ do czesnego mog~ ubiegae si~ nauczyciele podejmuj~cy lub kontynuuj~cy:
1) studia: podyplomowe, wyzsze, licencjackie prowadzone przez uczelnie wyzsze, wyzsze

szkoly zawodowe,
2) nauk~ w kolegiach nauczycielskich bez wzgl~du na status plac6wki.

3. 0 doplat~ do czesnego mog~ ubiegae si~ nauczyciele po uzyskaniu mInimUm stopnia
nauczyciela kontraktowego.

4. Doplata do czesnego przyznawana jest po zaliczeniu pierwszego semestru studi6w lub
nauki.

5. Uzyskanie doplaty do czesnego nie jest jednoznaczne z uzyskaniem skierowania, 0 kt6rym
mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

6. Ustala si~ limity dofinansowania do oplat pobieranych przez szkoly wyzsze i zaklady
ksztalcenia nauczycieli:
1) do 400,00 zl za semestr gdy czesne wynosi 500,00 - 1000,00 zl;
2) do 450,00 zl za semestr gdy czesne wynosi 1000,00 - 1300,00 zl;
3) do 500,00 zl za semestr gdy czesne wynosi powyzej 1300,00 zl.

1. Przyznanie doplaty do czesnego uzaleznione jest od potrzeb kadrowych szkoly, w kt6rej
nauczyciel jest zatrudniony.

2. Nauczyciel otrzymuje doplat~ do czesnego na semestr studi6w lub nauki.
3. Przyznanie doplaty do semestru studi6w lub nauki zgodnie z pkt 2 nie pozbawia nauczyciela

prawa do ubiegania si~ 0 doplat~ na kolejny semestr pod warunkiem terminowego zaliczenia
semestru, bez przerwy w nauce.

4. Doplata do czesnego nie moze bye przyznana nauczycielowi, kt6ry studiuje lub uczy si~ w
formach dofinansowanych ze srodk6w budzetu Miasta.

5. Doplata do czesnego nie moze bye przyznana nauczycielowi, kt6ry powtarza semestr studi6w
lub nauki.

6. W pierwszej kolejnosci doplaty do czesnego s~ przyznawane nauczycielom, kt6rzy:



1) podejmuj'llub kontynuuj'l studia podyplomowe nadaj'lce uprawnienia do nauczania w
szkole,

2) podejmuj'llub kontynuuj'l studia na kierunkach ksztalcenia, w kt6rych wyst~puje deficyt
kadry wykwalifikowanych nauczycieli,

3) podejmuj'llub kontynuuj'l studia lub nauk~ w celu przekwalifikowania si~ w zwi'lzku ze
zmianami organizacyjnymi w przedszkolu lub szkole.

7. Wysokos6 srodk6w zaplanowanych na doskonalenie zawodowe nauczycieli jest podawana
przez Burmistrza Miasta do wiadomosci szk61 po uchwaleniu budzetu Miasta Rawa
Mazowiecka na dany rok budzetowy.

8. Doplata do czesnego jest realizowana w formie wplaty przyznanej kwoty na konto uczelni,
szkoly lub organizatora danej formy doksztalcania lub jako refundacja poniesionych przez
nauczyciela koszt6w na ten cel, po przedstawieniu przez niego dowodu potwierdzaj'lcego
oplat~ czesnego.

9. Doplata do czesnego jest wstrzymywana w przypadku przerwania przez nauczyciela nauki,
a nauczyciel w takim przypadku zobowiqzany jest do zwrotu calosci otrzymanej do tej pory doplaty.

1. Wnioski 0 doplat~ do czesnego nalezy sklada6 na formularzach, kt6rych wz6r stanowi'l
za1'lczniki nr 1 i nr 2.

2. Dyrektorzy szk61 skladaj'l wnioski do Burmistrza Miasta w sekretariacie Urz~du Miasta Rawa
Mazowiecka. Nauczyciele skladaj'l wnioski dyrektorom swoich szk61. Wnioski, 0 kt6rych
mowa w pkt 1 nalezy sklada6 nast~puj'lcych terminach:
1) do 31 kwietnia dla nauczycieli ubiegaj'lcych si~ 0 doplat~ na semestr letni roku

akademickiego,
2) do 30 wrzesnia dla nauczycieli ubiegaj'lcych si~ 0 doplat~ do czesnego na semestr zimowy

roku akademickiego.
3. Wnioski zlozone po terminach, 0 kt6rych mowa w pkt 2 nie podlegaj'lrozpatrzeniu.
4. Do wniosku nalezy za1'lczy6 aktualne zaswiadczenie z uczelni lub szkoly potwierdzaj'lce, na

kt6rym semestrze studiuje lub uczy si~ nauczyciel oraz 0 wysokosci czesnego.
5. Wniosek dyrektora szkoly musi zosta6 zaopiniowany przez Naczelnika Wydzialu Oswiaty,

Kultury, Zdrowia i Sportu Urz~du Miasta Rawa Mazowiecka.
6. Rozpatrzenie wniosk6w musi nastqpi6 w ci£lgu 14 dni od dnia uplywu terminu ich skladania. Po

rozpatrzeniu wniosk6w dyrektor szkoly, a w przypadku dofinansowania czesnego dyrektora
szkoly - Burmistrz Miasta, informuj'l na pismie 0 wysokosci doplat do czesnego.

7. W przypadku zlozenia przez nauczyciela wniosku, zawieraj'lcego nieprawidlowe dane, decyzja
o przyznaniu doplaty staje si~ nieaktualna.



Burmistrz Miasta
Rawa Mazowiecka

Proszf 0 dofinansowanie:

Studi6w:

Nazwa kursu: .

Organizator: .

Oplata za kills: .

Inne formy ksztalcenia:

Nazwa formy: .

Organizator: .

Oplata za uczestnictwo: .



Decyz;a Burmistrza Rawa Mazowiecka:

Po rozpatrzeniu wniosku postanawiam:

- przyznac dofinansowanie w wysokosci: zl

(slownie zl: )



Prosz~ 0 dofinansowanie:

Studiow:
Nazwa uczelni: .

Kursu:
Nazwa kursu: .

Organizator: .

Oplata za kurs: .

Inne formy ksztalcenia:

Nazwa formy: .

Organizator: .

Oplata za uczestnictwo: .



Decyzja Dvrektora SzkolylPrzedszkola

Po rozpatrzeniu wniosku postanawiam:

- przyznac dojinansowanie w wysokosci: zl
(slownie zl: )


