Zarządzenie Nr 4/IV/2004
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 27 stycznia 2004 roku

w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych 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. 1. W roku 2004 maksymalna kwota dofinansowania za kształcenie nauczyciela, przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, wynosi 50% poniesionej opłaty, lecz nie więcej niż 1000 zł.
2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje:
1) nauczycielowi, który podejmuje kształcenie na podstawie skierowania wydanego przez dyrektora szkoły lub przedszkola, wynikającego z konieczności zapewnienia prawidłowej realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, dające kwalifikacje do prowadzenia zajęć i realizowania zadań w zakresie:
	języka angielskiego,

pedagogiki,
pedagogiki specjalnej,
pedagogiki wspierającej,
psychologii,
wychowania do życie w rodzinie,
wychowania fizycznego,
terapii pedagogicznej,
informatyki,
-	etyki,
-	pomiaru dydaktycznego,
-	edukacji elementarnej,
-	edukacji europejskiej,
-	nauczania matematyki,
-	zarządzania oświatą
realizowane w formie studiów podyplomowych organizowanych przez szkoły wyższe lub w formie kursów kwalifikacyjnych organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.
2) dyrektorowi szkoły lub przedszkola, po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta Zgierza.
3. Dofinansowanie przysługuje nauczycielowi, dyrektorowi szkoły lub przedszkola nie częściej niż raz na 3 lata szkolne.
4. 1) Nauczyciel, dyrektor szkoły lub przedszkola, któremu przyznano dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, zobowiązuje się w pisemnym oświadczeniu do przepracowania w placówce, z której otrzymał dofinansowanie, co najmniej 5 lat szkolnych. W przeciwnym przypadku pracownik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego dofinansowania.
2) Zapis ten nie dotyczy pracowników, z którymi rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Zgierza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez okres 14 dni.


Prezydent Miasta Zgierza
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