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ZARZĄDZENIE NR 13/2015 
WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA 

z dnia 20 stycznia 2015r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli na 2015r, oraz ustalenia Regulaminu określającego tryb i zasady 
przyznawania dopłat do różnych form kształcenia i doskonalenia nauczycieli 
w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrówka

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie 
gminnym(tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z póź . zm.), w związku z § 6 ust.2 i § 7 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku 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 2002r,nr 46,poz.430) zarządza się co następuje:

Ustala się regulamin określający tryb i zasady przyznawania dopłat do różnych form 
kształcenia i doskonalenia nauczycieli w szkołach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Dąbrówka , który stanowi zał. nr 1 do niniejszego 
zarządzenia.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi ZOS i PS oraz dyrektorom szkół 
i placówek.

§ 1.

§ 3.

§ 4 .
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 
dnia 29 marca 2002r 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),w związku z §6 pkt. 2 organ 
prowadzący opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w ust.l, złożone do dnia 30 
listopada danego roku.

Sporządziła: Mirosława Taperek



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2015r. 
Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 20.01.2015r.

R E G U L A M IN

Określający tryb i zasady przyznawania dopłat do różnych form kształcenia i 

doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach ,dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Dąbrówka

I Zasady tworzenia i podziału funduszu

§ 1

1. Organ prowadzący szkoły wyodrębnia w budżecie gminy na dany rok budżetowy 

środki przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

2. Fundusz ten stanowi 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe 

nauczycieli

3. Organ prowadzący, w oparciu o wnioski dyrektorów szkół i placówek, uwzględniające 

wieloletnie plany doskonalenia zawodowego oraz program rozwoju szkoły, opracowuje na 

każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

4. Z funduszu przeznaczonego na dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli 

finansuje się:

S  studia podyplomowe

S  kursy kwalifikacyjne nadające uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu 

S  licencjackie jako druga specjalność 

S  studia magisterskie uzupełniające 

S  kursy” pracownia internetowa w szkole”

S  szkolenia kadry kierowniczej

S  szkolenia zespołów problemowych i przedmiotowych,

•S inne formy doskonalenia ujęte w planie doskonalenia przyjętym przez radę 

pedagogiczną,

■S przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,

•S zwrot kosztów przejazdu na rożne formy doskonalenia,

•S zwrot kosztów zakwaterowania przy skierowaniu nauczyciela przez dyrektora na daną 

formę doskonalenia zawodowego,

■S dopłaty do czesnego za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady 

kształcenia nauczycieli dla osób skierowanych przez dyrektora szkoły



I Zasady przyznawania refundacji kosztów kształcenia i dopłat do czesnego

§ 2

1. Uprawnionymi do otrzymania dofinansowania do doskonalenia zawodowego mogą być 

objęci nauczyciele zatrudnieni w szkołach prowadzonych przez gminę Dąbrówka, którzy:

a. są zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, a w uzasadnionych przypadkach 

co najmniej w wymiarze Vi etatu;

b .posiadają co najmniej stopień nauczyciela kontraktowego,

c. uzyskali pozytywną, merytorycznie uzasadnioną opinię dyrektora szkoły dotyczącego 

kierunku kształcenia z uwzględnieniem potrzeb organizacyjnych i kadrowych 

szkoły.

2. Refundacja kosztów kształcenia i dopłat do czesnego przyznawana będzie nauczycielom 

w ramach limitu środków finansowych określonych w budżecie gminy Dąbrówka na 

dofinansowanie doskonalenia nauczycieli na dany rok.

3. Dopłaty do czesnego przyznawane będą dwa razy w roku w miesiącu czerwiec i listopad, wg 

wzoru stanowiącego zał. nr 1 do regulaminu wraz z załącznikami:

a. potwierdzeniem uczestnictwa w danej formie dokształcania lub doskonalenia 

wystawionego przez organizatora,

b. zaświadczenie z uczelni (rok semestr oraz wysokość opłaty)

4 .Osoby korzystające z dopłat zobowiązane są po zakończeniu semestru/roku akademickiego 

przedłożyć dyrektorowi szkoły zaświadczenie z uczelni o aktualnym stanie studiów. Brak 

zaświadczenia spowoduje utratę dopłaty do czesnego.

5. W przypadku zmian wynikających ze stosunku pracy w toku studiów (brak zaliczenia 

semestru ,urlop dziekański lub inne) nauczyciel, otrzymujący dofinansowanie zobowiązany 

jest niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły o tym fakcie.

6. Jeśli nauczyciel nie ukończy dokształcenia, zobowiązany jest zwrócić pełną kwotę 

dofinansowania.

7. Nauczyciel korzystający z dofinansowania zobowiązany jest do przepracowania w szkole 

gminy Dąbrówka minimum 3 lata

8 .W przypadku, gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu 

podlega tylko jeden z nich.

9. Dofinansowanie nie przysługuje nauczycielowi w przypadku powtarzania semestru 

lub roku studiów oraz korzystania z urlopu dziekańskiego z wyłączeniem 

udokumentowanych wypadków losowych.



1. Ustala się następującą wysokość dofinansowania poniesionych kosztów z tytułu 

doskonalenia zawodowego nauczycieli:

a opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli 

do wysokości 50% faktycznie poniesionej opłaty(za semestr) ale nie więcej niż 

1000 zł w ciągu roku kalendarzowego

b . opłata za kurs kwalifikacyjne i udoskonalający do 50% faktycznie poniesionej opłaty,

c. opłaty za udział w szkoleniach, kursach na podstawie skierowania dyrektora szkoły, w 

seminariach, szkoleniach, konferencjach szkoleniowych do 100% faktycznie 

poniesionej opłaty,

d. opłaty związane z innymi formami doskonalenia ujęte w planie doskonalenia przyjętym 

przez radę pedagogiczną 100% faktycznie poniesionych kosztów

2. Decyzję o przyznaniu dopłaty do czesnego podejmuje dyrektor szkoły/placówki.

3. Podstawę do wypłaty dofinansowania stanowi komplet dokumentów złożony do ZOS i PS przez 

dyrektora szkoły/ placówki lub faktury wystawiane przez podmioty świadczące usługi w 

zakresie szkolenia, delegacje.

§4

1. Dyrektorzy szkół opracowują wieloletnie plany doskonalenia zawodowego nauczycieli 

mając na uwadze;

a. program rozwoju szkoły i związane z tym potrzeby kadrowe

b. plan rozwoju zawodowego poszczególnych nauczycieli

2. Dyrektorzy szkół w oparciu o wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli 

składają do dnia 30 listopada wniosek do Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola Samorządowego 

w zakresie potrzeb doskonalenia zawodowego nauczycieli w swojej szkole.

3. W terminie do 31 marca danego roku składają do ZOS i PS sprawozdanie ze sposobu 

wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli w poprzednim roku budżetowym.

§3



Załącznik 

nr 1 do Regulaminu

WNIOSEK 

o dofinansowanie czesnego

Proszę o przyznanie mi dopłaty do czesnego na semestr zimowy- letni(podkreślić prawidłowy 
semestr) roku akademickiego 20.... / 20....

I. DANE OSOBOWE

1. Imię i nazwisko...............................................................................................................................

2. Dokładny adres zamieszkania......................................................................................................

(kod, miejscowość, ulica, nr domu)

3. Miejsce pracy..................................................................................................................................

4. Dokładny adres miejsca pracy zamieszkania.............................................................................

(kod, miejscowość, ulica, nr domu)

5. Stanowisko(jPGćfać przedmiot nauczania)....................................................................................

6. Wykształcenie (podać poziom wykształcenia)............................................................................

Kierunek......................................................................................................................................

7. Staż pracy na stanowisku nauczyciela.........................................................................................

II. INFORMACJE O AKTUALNYCH STUDIACH

1. Nazwa i wydział szkoły wyższej.................................................................................................

2. Siedziba szkoły wyższej................................................................................................................

(kod, miejscowość, ulica, nr domu)

3. Typ studiów....................................................................................................................................
(licencjat, uzup., do mgr, podyplomowe, inne)

4. Kierunek studiów...........................................................................................................................

5. Czas trwania studiów....................................................................................................................

6. Stan studiów (podać ukończony sem estr)...................................................................................



7. Wysokość opłaty za semestr.......................................................................................................

Czy składano już wniosek o dofinansowanie w poprzednich semestrach?

Jeżeli tak to ile razy?........................................................................................................................

Czy wcześniej była przyznana dopłata do czesnego?

Jeżeli tak to na ile semestrów?........................................................................................................

Własnoręcznym podpisem potwierdzam prawidłowość powyższych danych

(podpis nauczyciele)

OPINIA DYREKTORA W SPRAWIE PRZYZNANIA DOPŁATY DO CZESNEGO
(w opinii podać potrzeby szkoły w zakresie studiowanego przez nauczyciela rodzaju kierunku 
studiów, możliwości zatrudnienia z wyuczonym kierunkiem).

(podpis dyrektora)

Jednocześnie stwierdzam zgodność informacji zawartych w I i II części wniosku z odpowiednimi 
dokumentami.

(pieczątka szkoły) podpis dyrektora

UWAGA! Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z uczelni o stanie 

odbywania studiów oraz wysokość opłaty



Plan dofinansowania form dos
Załącznik  n r  2 do Z arządzen ia  N r  13/2015

tonalenia zawodowego nauczycieli Gminy Dąbrówka na rok 2015 wójta Gm iny Dąbrówka z d nia  20 stycznia 20 i 5 r.

NAZWA
SZKOŁY/PLACÓWKI

Środki na opłaty za 
kształcenie 
pobierane przez 
szkoły wyższe i 
zakłady kształcenia 
nauczycieli (czesne)

Opłaty za kursy 
kwalifikacyjne i 
doskonalące

Opłaty za warsztaty 
metodyczne 
przedmiotowe, 
seminaria, konferencje 
szkoleniowe oraz inne 
formy doskonalenia 
zawodowego__________

Środki na 
szkolenia rad 
pedagogicznych

Razem

Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. C.K. Norwida w 
Dąbrówce

2000,00 8473,00 10473,00

Zespół Szkół w Józefowie
3800,00 6195,00 9995,00

Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Guzowatce 2000,00 4021,00 6021,00

Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Adeli Goszczyńskiej we 
Wszeborach

2000,00 4120,00 6120,00

Publiczne Gimnazjum w 
Dąbrówce 2500,00 7706,00 10206,00

Przedszkole Samorządowe 
pod ” Wesołym Ekoludkiem’ 
w Dręszewie

1800,00 1844,00 3644,00

OGOŁEM 14100,00 32359,00 46459,00

Dyrektor szkoły/placówki ma prawo dokonywania przesunięć w ramach przyznanych środków na doskonalenie zawodowe.


