
Załącznik 
do uchwały nr IV/  41 /2007 
Rady Gminy Pawłowice 
z dnia 09.02.2007r. 

 
 

PLAN DOFINANSOWANIA FORM  DOSKONALENIA  ZAWODOWEGO  NAUCZYCIELI 
ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I 

PRZEDSZKOLACH 
PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ PAWŁOWICE NA ROK BUD śETOWY 2007 

 
1. Ilekroć w dalszych postanowieniach  jest mowa bez bliŜszego określenia o: 

a) ustawie   - naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku  - Kartę Nauczyciela 
(tj. Dz. U.    z 2004r.  Nr 256, poz. 2572 roku z póź. zm), 

b) rozporz ądzeniu  – naleŜy przez to rozumieć rozporządzenia MENiS z dnia 29 marca 2002 
roku   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), 

c) szkole  – naleŜy przez to rozumieć takŜe przedszkole. 
 

2. Zgodnie z art. 70 a ust. 1 ustawy  1 %  planowanych w 2007 roku środków przeznaczonych  
 na wynagrodzenia osobowe nauczycieli  wynosi 67 800,00 zł. 
a) Środki o których mowa w pkt. 2 zostają przeznaczone na zadania wymienione  § 2 ust. 1 i 2  

rozporządzenia z uwzględnieniem planów dyrektorów szkół oraz liczby nauczycieli  
w przeliczeniu na pełne etaty w następującej wysokości:  

 
1) ZSO w Pawłowicach 10 700 
2) Gimnazjum nr 1 w Pawłowicach 6 850 
3) PG nr 2 w Pawłowicach 8 200 
4) PG nr 3 w Pielgrzymowicach 4 100 
5) SP nr 1 w Pawłowicach 6 200 
6) SP nr 2 w Pawłowicach 10 400 
7) ZSP w  Golasowicach 4 700 
8) ZSP w KrzyŜowicach 3 500 
9) SP w Pielgrzymowicach 3 700 
10) SP w Warszowicach  3 430 
11) PP nr 1 w Pawłowicach 2 000 
12) PP w Modrzewiowym Ogrodzie w Pawłowicach 2 300 
13) PP w Pielgrzymowicach 860 
14) PP w Warszowicach 860 

              
3. Środki będące w dyspozycji szkoły naleŜy podzielić zgodnie z potrzebami szkoły  

z uwzględnieniem zasady: 
a) do 60 % funduszy przyznanych szkole przeznaczyć moŜna na refundację czesnego dla 

nauczycieli;  
b) przeznaczenie pozostałych środków ustala dyrektor po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej na zadania o których mowa w § 2 rozporządzenia. 
 
4 . Dopuszcza się zawieranie porozumień między Dyrektorami szkół na finansowanie zadań o których 
     mowa   w § 2 rozporządzenia. 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
Uchwała Nr  IV/ 42  /2007 
Rady Gminy Pawłowice 

 
z dnia  09 lutego 2007r. 

 
w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego dla nau czycieli   szkół i przedszkoli 

prowadzonych przez Gmin ę Pawłowice w 2007 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.       
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz § 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. z 2002r. Nr 46, poz. 430)  po pozytywnym 
zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej i Radę Oświatową 

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala: 

 
§ 1 

1. W roku 2007 ustala się, Ŝe maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie w szkołach 
wyŜszych, zakładach kształcenia nauczycieli wynosi  800,00 za semestr;  
2. Dofinansowanie przyznawane jest na specjalności:  
 1) język angielski,  
 2) język niemiecki, 

3) język polski,  
 4) bibliotekoznawstwo, 
 5) technologia informacyjna,  
 6) matematyka, 
 7) doradztwo zawodowe,  
 8) wychowanie przedszkolne, 
 9) informatyka, 
 10) oligofrenopedagogika,  
 11) pedagogika, 
 12) plastyka,  
 13) technika, 
 14) wychowanie fizyczne, 
 15) wychowanie do Ŝycia w rodzinie, 
 16) zarządzanie oświatą,  
 17) wiedza o kulturze, 
 18) chemia, 
 19) przyroda, 
 20) sztuka.  
3. Dofinansowanie przyznaje się na formy kształcenia takie jak: 

a) studia wyŜsze,  
b) studia podyplomowe, 
c) studia uzupełniające magisterskie,  
d) kolegia językowe,  
e) warsztaty metodyczne,  
f) szkolenia indywidualne,  
g) kursy kwalifikacyjne, doskonalące, instruktorskie,  
h) seminaria,  
i) konferencje szkoleniowe. 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 3 



Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 


