
 

 

ZARZĄDZENIE NR 6/2017 

WÓJTA GMINY PRZEROŚL  

z dnia 12 stycznia 2017r. 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 

2017 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2016r. poz. 446, 1579) oraz § 6 ust. 2 i § 7 Rozporządzenia 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 dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach 

organów prowadzących szkoły wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania oraz poszczególnych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 

46, poz. 430 z póź.zm.) zarządza się co następuje: 

§ 1. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół 

prowadzonych przez gminę Przerośl ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe 

nauczycieli w 2017r. stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r. 

 

do Zarządzenia Nr 6/2017 

Wójta Gminy Przerośl 

z dnia 12.01.2017r. 

P L A N 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków  

przeznaczonych na doskonalenia zawodowe nauczycieli w 2017r. 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 29 marca 2002r. w sprawie 

sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy 

budżety poszczególnych województw, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze 

środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły wojewodów, ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz poszczególnych kryteriów i trybu 

przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430 z póź.zm.), ze środków na doskonalenie 

zawodowe nauczycieli, o których mowa w art.70a, ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. 

Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016r. poz. 1379 z póź.zm.) ustala się, co następuje: 

§ .1 Dofinansowuje się w części lub całości: 

1) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe, 

2) opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria, szkolenia oraz inne formy 

doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły, szkolenia 

rad pedagogicznych, 



 

 

3) koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie 

skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły uczestniczą w różnych formach doskonalenia 

zawodowego a w szczególności podnoszą lub uzupełniają kwalifikacje.  

§ 3. Biorąc pod uwagę wnioski złożone przez dyrektorów szkół na podstawie § 6 ust.2 w/w 

rozporządzenia, ustala się jako priorytetowe kierunki kształcenia i doskonalenia zawodowego 

nauczycieli w zakresie: 

1) studiów podyplomowych nauczycieli wynikających z potrzeb szkoły, 

2) kursów doskonalących nauczycieli w świetle obowiązujących przepisów prawa 

oświatowego oraz wynikających z potrzeb szkoły, 

3) szkoleń w zakresie pozyskiwania środków unijnych. 

§ 3. Wysokość dopłat do czesnego nauczycieli kształcących się za zgodą dyrektora szkoły w 

kierunkach ustalonych jako priorytetowe, pokrywane będą w wysokości do 50% ponoszonych 

kosztów kształcenia, nie więcej niż 1000,00 zł. za 1 semestr. 

§ 4. Nauczyciel ubiegający się o dofinansowanie do czesnego za kształcenie zawodowe 

składa wniosek do dyrektora szkoły (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1), a w przypadku 

dyrektora do organu prowadzącego ( wzór wniosku stanowi załącznik nr 2), o dofinansowanie 

oraz zaświadczenie z uczelni o stopniu zaawansowania nauki, specjalności kształcenia , 

wysokości czesnego za jeden semestr i numer konta uczelni. 

§ 5. Nauczyciel zobowiązany jest do terminowego ukończenia nauki w poszczególnych 

formach doskonalenia zawodowego przewidzianej programem nauczania . 

§ 6. Nauczycielowi nie przysługuje dofinansowanie, jeżeli takie otrzymał wcześniej i nie 

ukończył nauki z własnej winy, w terminie przewidzianym dla tej formy doskonalenia. 

§ 7. Dysponentem środków, o których mowa w art. 70a, ust.1 cytowanej ustawy jest dyrektor 

szkoły. 

§ 8. Dyrektor szkoły przekazuje dopłatę do czesnego w wysokości ustalonej w § 3 planu na 

wskazane konto uczelni, powiadamiając o powyższym zainteresowanego nauczyciela . 

§ 9. Dyrektor szkoły po zabezpieczeniu środków finansowych na zadania określone w § 2 

może dofinansować w części lub całości: 

1) organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym 

nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, 

2) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych, 

3) szkolenie rad pedagogicznych, 

4) organizację szkolenia zawodowego nauczycieli, 

5) koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie 

skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły uczestniczą w różnych formach doskonalenia 

zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje, 



 

 

6) opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia 

zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły. 

§ 10. Dyrektor szkoły w terminie do 31 marca danego roku składa organowi prowadzącemu 

sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli w poprzednim roku budżetowym. 

 

 

 

Załącznik Nr 1 

 

Do Dyrektora 

.................................................... 

 

WNIOSEK O CZĘŚCIOWĄ REFUNDACJĘ CZESNEGO PRZYZNAWANĄ W RAMACH ŚRODKÓW FINANSOWYCH 

PRZEZNACZONYCH NA DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI NA SEMESTR ROKU AKADEMICKIEGO  

 

1) Imię i nazwisko nauczyciela:................................................................................................. . 

2) Aktualne kwalifikacje:............................................................................. ............................... 

3) Nauczany przedmiot ( nauczane przedmioty):....................................................................... 

4) Nazwa uczelni, w której nauczyciel podejmuje (kontynuuje) studia:.................................... 

.....................................................................................................................................................  

5) Rodzaj i kierunek podejmowanych ( kontynuowanych) studiów:......................................... 

.....................................................................................................................................................  

6) Cykl kształcenia ( w semestrach:........................................................................................... 

7) Na który semestr (w cyklu) wnioskuje się o refundację: ...................................................... 

8) Staż pracy nauczyciela: ........................................................................... .............................. 

9) Wysokość czesnego potwierdzona zaświadczeniem z uczelni: ............................................ 

10) Dotychczas otrzymana pomoc finansowa na dokształcanie, z uwzględnieniem informacji o formie 

kształcenia, w ramach której ta pomoc została przyznana, daty przyznania pomocy oraz kwoty przyznanego 

świadczenia : ................................................................... 

11) Uzasadnienie wniosku ........................................................................................................ .. 

.....................................................................................................................................................  

12) Zgoda nauczyciela ubiegającego się o świadczenie, potwierdzona jego podpisem, na przetwarzanie jego 

danych osobowych dla celów związanych z przyznaniem świadczeń 

....................................................................  ....................................................................
 

   (data)       (podpis nauczyciela) 

W załączeniu: 
- zaświadczenie z uczelni o stopniu zaawansowania nauki, 

specjalności kształcenia, wysokości czesnego za jeden semestr i numer konta uczelni 

 



 

 

Załącznik Nr 2 

Do Wójta Gminy Przerośl 

 

WNIOSEK O CZĘŚCIOWĄ REFUNDACJĘ CZESNEGO PRZYZNAWANĄ W RAMACH ŚRODKÓW 

FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH NA DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI NA 

SEMESTR ROKU AKADEMICKIEGO  

 

1) Imię i nazwisko nauczyciela:........................................................................................ ...................................... 

2) Aktualne kwalifikacje:........................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................................................... 

3) Nauczany przedmiot ( nauczane przedmioty):.................................................................. .................................. 

4) Nazwa uczelni, w której nauczyciel podejmuje (kontynuuje) studia:................................................................. 

.................................................................................................................................................................................... 

5) Rodzaj i kierunek podejmowanych ( kontynuowanych) studiów:...................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

6) Cykl kształcenia ( w semestrach:.............................................................................. .......................................... 

7) Na który semestr (w cyklu) wnioskuje się o refundację: ................................................................................... 

8) Staż pracy nauczyciela: ............................................................................................ .......................................... 

9) Wysokość czesnego potwierdzona zaświadczeniem z uczelni: ......................................................................... 

10) Dotychczas otrzymana pomoc finansowa na dokształcanie, z uwzględnieniem informacji o formie 

kształcenia, w ramach której ta pomoc została przyznana, daty przyznania pomocy oraz kwoty przyznanego 

świadczenia : .................................................................................................................................................. .... 

11) Uzasadnienie wniosku ........................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................................................... 

12) Zgoda nauczyciela ubiegającego się o świadczenie, potwierdzona jego podpisem, na przetwarzanie jego 

danych osobowych dla celów związanych z przyznaniem świadczeń 

 

....................................................................   .................................................................... 

   (data)       (podpis nauczyciela) 

 
W załączeniu: 
- zaświadczenie z uczelni o stopniu zaawansowania nauki, 

specjalności kształcenia, wysokości czesnego za jeden semestr i numer konta uczelni 


