Zarządzenie nr 12/MZJOś/2012
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 11 stycznia 2012 r.

w sprawie: wykonania Uchwały nr XV/223/11 Rady Miasta Knurów z dnia 21 grudnia
2011 r. w sprawie podziału środków na dofinansowywanie form
doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2012.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz § 3 Uchwały nr XV/223/11 Rady Miasta
Knurów z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie podziału środków na dofinansowywania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2012
zarządzam:
1.

2.

Środki finansowe przeznaczone na udział w kursach doskonalących, szkoleniach,
seminariach, konferencjach oraz innych formach doskonalenia zawodowego
wydatkowane są na podstawie umów zlecenia lub faktur wystawionych na szkołę,
przedszkole lub placówkę oświatową, opisanych przez dyrektora szkoły, przedszkola,
lub placówki i potwierdzonych przez kierownika Pionu Kadrowo-Organizacyjnego
Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych.
Ilekroć w dalszej części zarządzenia jest mowa o:
1) szkole bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć także przedszkole
i Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie – placówki, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Miasta Knurów;

2) dyrektorze bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć dyrektora szkoły;
3) MZJOś – należy przez to rozumieć Miejski Zespół Jednostek Oświatowych
w Knurowie.
3. Środki finansowane przeznaczone na udział w studiach i kursach kwalifikacyjnych
wydatkowane są po uzyskaniu przed rozpoczęciem kursu pisemnej zgody wyrażonej
przez:
1) Zastępcę Prezydenta Miasta właściwego do spraw oświaty – wobec dyrektorów;
2) dyrektora - wobec nauczycieli szkoły;
4.

Refundacją oraz częściową refundacją opłat za kształcenie pobieranych przez
organizatora kształcenia mogą być objęci nauczyciele pracujący w szkołach.
Refundacją nie są objęte tzw. opłaty dodatkowe (np. związane z rekrutacją).
5. Wymagane dokumenty:
1) wniosek o przyznanie dopłaty do opłaty – tylko w przypadku nauczyciela
występującego o dofinansowanie po raz pierwszy w danym typie studiów (kursie
kwalifikacyjnym); wzór wniosku został określony w załączniku nr 1 do zarządzenia;
2) zaświadczenie organizatora kształcenia o studiowaniu bądź udziale w kursie
kwalifikacyjnym (rok, semestr i wysokość opłaty) w każdym semestrze nauki;
zaświadczenie ważne jest 2 miesiące od daty wystawienia;
3) poświadczona kserokopia wpłaty (pieczątka szkoły, potwierdzenie za zgodność
z oryginałem, podpis i pieczątka imienna upoważnionego pracownika) w każdym
semestrze nauki.

6.

7.

W 2012 r. termin składania dokumentów wymienionych w pkt 5 za dany semestr: do 30
kwietnia oraz do 30 października za pośrednictwem dyrektora, który przekazuje je wraz
z opinią i składa w MZJOś.
Refundację poniesionej przez nauczyciela opłaty w danym semestrze przyznaje
Zastępca Prezydenta Miasta właściwy do sprawy oświaty.

8.

9.

Wypłata przyznanej refundacji poniesionej przez nauczyciela opłaty dokonana będzie
w terminach do 15 czerwca i odpowiednio do 15 grudnia 2012 r. po podpisaniu umowy
(wzór umowy został określony w załączniku nr 2 do zarządzenia) lub aneksu do umowy
(wzór aneksu do umowy został określony w załączniku nr 3 do zarządzenia) zawartej
pomiędzy dyrektorem a pracownikiem podnoszącym swoje kwalifikacje i przekazaniu
jednego egzemplarza do MZJOś.
Złożenie wniosku po terminie z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy będzie
rozpatrywane indywidualnie przez Zastępcę Prezydenta Miasta właściwego do spraw
oświaty.

10. Odmowa przyznania refundacji w danym semestrze nie pozbawia wnioskodawcy
prawa do ponownego ubiegania się o dopłatę w semestrze kolejnym, gdyż przyznanie
jej uzależnione jest od limitu środków oraz kadrowych potrzeb oświatowych
w Gminie Knurów.
11. Środki finansowe na pokrycie kosztów przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia
nauczycieli wydatkowane będą na podstawie wydanego przez dyrektora polecenia
wyjazdu służbowego potwierdzonego przez kierownika Pionu Kadrowo-Organizacyjnego
MZJOś.
12. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom miejskich przedszkoli, szkół, Miejskiego
Ogniska Pracy Pozaszkolnej oraz Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych, zgodnie
z przypisanymi kompetencjami.
13. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta
właściwemu do spraw oświaty.
14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
(-) Adam Rams

