Uchwała nr 969/41/IV/2011 
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 19.04. 2011 roku

w sprawie:

zmiany uchwały nr 374/351/III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 23.02.2010r. w sprawie określenia zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie.

Na podstawie: art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1590 z późn. zm.), art.70 a  ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz.674 z późn. zm ), 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. z 2002 r. Nr 46 poz.430).

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1

Zmienia się uchwałę nr 374/351/III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 23.02.2010r. w sprawie określenia zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie w taki sposób, że załącznik nr 2 do tychże zasad otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Adam Matusiewicz  – Marszałek Województwa				......................
2. Mariusz Kleszczewski  – Wicemarszałek Województwa		......................
3. Aleksandra Gajewska – Przydryga  – Wicemarszałek Województwa	......................
4. Aleksandra Banasiak  – Członek Zarządu				......................
5. Jerzy Gorzelik – Członek Zarządu						......................
Załącznik nr 1
do uchwały nr   969 / 41 /IV/2011 
Zarządu Województwa Śląskiego
   z dnia 19.04.2011r.

U M O W A


W dniu……………..r. pomiędzy  …………………………………………….. – Dyrektorem
Wydziału Edukacji  i Nauki
a 
Panią/ em…………..…………………………. – dyrektorem ……………………………… 
zamieszkałą/ym w .................................................., została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Umowa określa wzajemne prawa i obowiązki stron w związku z doskonaleniem zawodowym dyrektora. 
§ 2

Przyznaje się  dopłatę do czesnego za studia……………………..……………… w wysokości ……………zł. (słownie: ……………………………………………………………………… ……………………………………….………………..).

§ 3
1.	Dyrektor zobowiązuje się do przepracowania w szkole lub placówce oświatowej 2 lat po ukończeniu studiów, o których mowa w § 2 niniejszej umowy.
2.	W przypadku niedopełnienia zobowiązania, o którym mowa w ust.1, z powodu:
1)	rozwiązania przez dyrektora stosunku pracy,
2)	rozwiązania przez Marszałka Województwa Śląskiego stosunku pracy z winy dyrektora,
3)	odwołania przez Zarząd Województwa Śląskiego ze stanowiska dyrektora

dyrektor zobowiązuje się do zwrotu kosztów, o których mowa w § 2 umowy, poniesionych przez szkołę lub placówkę oświatową, w wysokości proporcjonalnej do okresu, który pozostał do przepracowania po ukończeniu studiów.
3.	Dyrektor zobowiązany jest do zwrotu kosztów kształcenia, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy w terminie do 14 dni od dnia rozwiązania stosunku pracy lub odwołania przez Zarząd Województwa Śląskiego ze stanowiska.



§ 4
Umowa będzie obowiązywać od dnia podpisania przez strony do 2 lat od dnia ukończenia studiów, o których mowa w § 2 niniejszych zasad.

§ 5
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla dyrektora  
i dwa dla Wydziału Edukacji i Nauki.



..............................................	                          ..............................................................
Dyrektor  				Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki


