ZARZĄDZENIE Nr 28/2007
Wójta Gminy Pacanów
z dnia 20 kwietnia 2007r.

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności
i formy kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2007 roku.


		Działając na podstawie § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych województw, 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. Nr 46, poz. 430) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam na 2007 rok w porozumieniu z dyrektorami szkół działających na terenie Gminy Pacanów oraz po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, maksymalna kwotę dofinansowania opłat, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 ww. rozporządzenia tj.26.756 zł oraz niżej wymienione specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane:
	studia podyplomowe: technika, przyroda, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, edukacja plastyczna i techniczna, matematyka, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
i przedszkolna,  technika i wychowanie komunikacyjne,
	studia licencjackie: nauczanie zintegrowane wczesnoszkolne i przedszkolne z logopedią szkolną,zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z logopedią szkolną, 
	kursy kwalifikacyjne i doskonalące: oligofrenopedagogika, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna,
	Kursy informatyczne,
wychowanie fizyczne: instruktor piłki nożnej,

	języki obce: język angielski, język niemiecki,
	bieżące szkolenia dyrektorów i nauczycieli,
doradztwo metodyczne.
       2. Dofinansowaniu podlegają specjalności wynikające z potrzeb szkół zawartych w ich Planach      Rozwoju.

§ 2

		Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2007 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 3

		Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
WÓJT GMINY
mgr Wiesław Skop

Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2007
Wójta Gminy Pacanów
z dnia 20 kwietnia 2007 roku


1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 26.756 zł
(Karta Nauczyciela art. 70A ust. 1)

PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI NA 2007 ROK


Doradztwo metodyczne
Organizacja szkoleń
Opłaty za kształcenie (czesne)
Opłaty za kursy kwalifikac.
Razem 
Rezerwa
2000zł
230zł
7878zł
14573zł
24681zł
2075zł


23% dofinansowanie do opłaty czesnego za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
23% dofinansowanie do opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące,
23% dofinansowanie do szkoleń,
75% dofinansowanie do opłaty za kurs kwalifikacyjny instruktor piłki nożnej
100% finansowanie szkoleń informatycznych w ramach pracowni komputerowych
Umowa z PODiDN w Busku Zdroju w sprawie doradztwa i doskonalenia nauczycieli z Gminy Pacanów – 2000 zł.



