
Zanqdzenie Nr 15/B/2017 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock 

z dnia 26 stycznia 2017 roku 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 
maksymalnej kwoty dofmansowania oplat za ksztalcenie pobierane przez szkoly wyisze 
i zaklady ksztalcenia nauczycieli a takie specjalnoSci i formy ksztalcenia, na kt6re 
dohansowanie bqdzie przyznane nauczycielom w 2017 roku, zatrudnionym w szkolach 
i pnedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminq Serock 

Na podstawie art. 26 ust. 3, art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, ze zm.), 8 6 ust. 3 i 5 7 rozporzqdzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podzialu 
Srodkow na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiqdzy budiety poszczeg6lnych 
wojewodow, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze Srodkdw wyodrqbnionych 
w budzetach organow prowadzqcych szkoly, wojewodow, ministra wlaSciwego do spraw oiwiaty 
i wychowania oraz szczeg6lowych kryteriow i trybu przyznawania tych Srodk6w (Dz. U. Nr 46, 
poz. 430 ze zm.) oraz Uchwaly Budietowej Miasta i Gminy Serock na rok 2017 Nr 
300/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 grudnia 201 6 r., Burmistrz Miasta i Gminy 
Serock zarzqdza, co nastqpuje: 

0 1 
Wyodrqbnione w budiecie gminy Srodki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli - w wysokoici 1% planowanych rocznych Srodk6w przeznaczonych na 
wynagrodzenie osobowe nauczycieli, o ktorych mowa w art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, 
dzieli siq w sposob okreilony w planie dofinansowania form doskonalenia nauczycieli 
zatrudnionych w szkolach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminq Serock 
w 2017 roku, stanowiqcym zalqcznik nr 1 do niniejszego zarzqdzenia. 

8 2  
1. Ustala siq na 20 17 rok maksymalnq kwotq dofinansowania oplaty za ksztalcenie pobieranej 

przez szkoly wyzsze i zaklady ksztdcenia nauczycieli w wysokoSci: 
1) do 70% kwoty oplaty za jeden semestr (w przypadku studiow), ale nie wiqcej nii 

1.100,OO zl za semestr, 
2) do 70% kwoty calkowitej oplaty za kurs kwalifikacyjny, jednak nie wiqcej ni i  

1.300,OO zl za kurs. 
2. Dofinansowanie do kosztow ksztalcenia obejmuje oplaty poniesione za rok akadernicki 

201612017. 
3. W przypadku, gdy nauczyciel studiuje na wiqcej ni i  jednym kierunku, dofinansowaniu 

podlega tylko jeden z nich. 

8 3 
Dofinansowanie, kt6rym mowa w 2 ust.1 moie by6 przyznane na studia podyplomowe, 
magisterskie oraz kursy kwalifikacyjne z zakresu i w specjalnoSciach zwiqanych z: 

1) uzyskaniem kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu zgodnie z potrzebami szkoly, 
2) uzyskaniem kwalifikacji zgodnie z potrzebami szkoly w zakresie: 

a) pedagogiki specjalnej, 
b) jezyka obcego, w tym na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym, 



c) technologii informacyjnej, multimedialnej i komunikacyjnej, 
d) socjoterapii, 
e) doradztwa zawodowego, 
f) nauczania etyki. 

§ 4 
Dofinansowanie do koszt6w ksztdcenia nauczycieli w formach i specjalnoSciach wymienionych 
w § 3 przyznaje nauczycielom dyrektor szkoly/przedszkola, a dyrektorom szk6~/przedszkoli 
Burmistrz Miasta i Gminy Serock, na podstawie wniosku, ktorego wzor stanowi zalqcznik 
nr 2 do niniejszego zarzqdzenia. 

§ 5 
Wykonanie zarzqdzenia powierza siq dyrektorom szk61- i przedszkoli. 

$ 6  
Zarzqdzenie wchodzi w kycie z dniem podpisania. 










