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ZARZ ĄDZrlrrE IYR... . ż /ś.ę.*.?
Wójta^Gminy Bircza

z dnia..ł/.....sĘcznia 2009r.

W sprawie zatwierdzęniazAsAD częsciowych dopłat do czesnego dla studiujących
nauczycieli.

Na podstawie art.7}a Karty Naucąrci ę|a lDz.IJ.Nr 56 z l997r. z poź. zm/
orazRozporządr'ę1ia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia Ż9.B .2a02r.
W sprawie sposobu podziaŁu środków na wspieranie dóskonalenia zawodowego
nauczycielizatwięrdzarn:

$ 1.

Zasady częściowych dopłat do czesnego dla studiującychnauczycieli stanowiące
załącznlknr 1 do niniejszego Zarządzenia.

$2.

Powofuję Zespoł do rozpatrywania wniosków dotyczących częściovyych dopłat
do czesnęgo w składzie:

1.Pani Teresa Dutkowska - dyr. ZEAS-u w Birczy

2.Dyrektor szkoĘ,w której pracuje nauczyciel składający wniosek

Na posiedzenie Zespołu rozpatrującego wnioski zapraszany będzie Przewodniczący
Komisji oświaty dziaŁĄącej przy Radzie Gminy w Birczy.

$3.

Zarządzenie wchodzi w Ęcie z dniem podpisania.
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Załączńknr 1 do Zarządzerua
Wójta Gminy Bircza

ZASADY PRZYZNAWANIA CzĘŚcrowvcH DOPŁAT Do CZESNEGO DLA
STUDIUJĄCYCH NAUCZYCIELI

$ 1.

Częściową refundacj ą mogą być obj ęci nauczyciele :

l.Pracujący w szkołach lplacówkach/ prowadzonych przez Gminę Bircza oraz
jednocześnie:

1) studiujący w szkołach wyŻszych wszystkich resortów, w niepaństwowych
szkołach v,ryrższych kształcących nauczycięli dla potrzeb szkolnictwa, atakŻe
w kol egia ch nauczyc iel skich,

\ż 2) przekwalifikujący Się oraz zdobywąący dodatkowe kwalifikacje do nauczartia
kolejnego przedmiotu

3) studiujący w cyklu studiów Zaoaznych podyplomowych, licencjackich,
uzupełniaj ących magisterskich oraz pełnych magisterskich

4) przebywający w stanie nieczynnym lub zagrożeni utratąpracy w najblizsrych
2 latach, ktorzy podej mą naukę w celu przekwalifikowania się.

$2.

Przyznanie dopłaty możę obejmować maksymalnie 6 sęmestrów.
- nauczyciele kształcący się w cyklu 5 letnich studiów magisterskich mogąsię
staraó o dopłatę po zal'iezeniu2 roku studiów
- nauczyciele kształcący sie w cyklu 4 letnich studiów magisterskich mogą się
starać o dopłatę po zaliczeniu I roku studiów
-nauczyciele kształcący sie w systemie studiów podyplomowych mogąubiegać

v
sie o refundację po zaliczeniu I semestru
-nauczycielom kształcącym się w cyklu studiów licencjackich przysługuje
prawo uzyskania refundacji czesnego przez dwa ostatnie semestry studiów.

$3.

Indywidualna dopłatamoże wynosió maksymalnie 500 z}za semestr w zależności od:

I .Zap otr zebowani a na navczyc i e 1 i p o sz czegóIny ch specj alno śc i
2.Wysokości czesnego
3.Liczby osób ubiegających się o dopłatę w danym semestrze
4. ogólna wartośó środków ptzeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia
zawodow ego łącr'nie z organ izacjąsystemu doradztw a zaw o dowego nie moze
przekroczyć w danym roku kwoty zabezpieczonej w bud:Żecie gminy tJ. I% środków
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planowanych na wynagrod zenia naucry cieli.

$4.

1. W myśl przedstawionych preferencjinauczyciele ubiegający się o dopłatę do
czesnego po ruz pierwszy powinni składać dokumenty za pośrednictwem dyrektora
szkoĘ w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym SzkóŁ w Bkcry .

Na pierwszy Semestr do 30 października, natomiast na drugi do 15 lutego.
2. Refundacja w stosunku do nulcrycieli juz zniej korzystających, będzie
kontynuowana pod warunkiem złożenia wniosku o przyznanie dopłaty do czesnego
otaz zaświadczęnia zucze|ni w w/w terminie.

3. Wymagane dokumenty ptzy ubieganiu sie o dopłatę do czesnego:
1) wniosek o przyznanie dopłaty do czesnego - druk pobrany od dyr.szkoĘ
2) zaświadczenię uczelni o studiach /rok,semestr i wysokość czesnego/
3) skierowanie na studia wydane przez dyrektora szkoĘ

$s.

I . o prryznaniu dopłaty nauczyciele będą powiadamiani za pośrednictwem
dyrektorów szkół .

2. Odmowaprzyznania refundacji w danym semestrze nie pozbawia prawa do
ponownego ubiegania się o dopłatę w semestrze kolejnym, gdyŻptzyznanie jej
uzaLeżnia się od limitu środków orazpotrzeb kadrowych w placówkach
oświatowych Gminy Bircza.

s6.
Wnioski o przyznanie dopłaty rozpatrywane będą przez zespoł powołany
przez Wójta Gminy Bircza.

Regulamin wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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