
                                                                                     

 

Zarządzenie Nr OK.0050.34.2011 

Wójta Gminy Siennica 

z dnia  20 czerwca 2011 r. 

 
w sprawie: wprowadzenia regulaminu przyznawania dofinansowania na doskonalenie 

                   zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych  

                   prowadzonych przez Gminę Siennica 

 

 

 Na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela               

(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm. oraz § 2 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)  zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Wprowadza się regulamin przyznawania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli 

zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Siennica, stanowiący 

załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2 

Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Siennica. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

  

 



                                                                                                                     Załącznik do 

Zarządzenia Nr OK.0050.34.2011 

 Wójta Gminy Siennica 

z dnia  20 czerwca 2011 r. 

 

 

Regulamin przyznawania dofinansowania na doskonalenie zawodowe 

nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Siennica 
 

§ 1 

Dofinansowaniem mogą być objęci nauczyciele zatrudnieni w publicznych placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Gminę Siennica. 

 

 

§ 2 

1. Dyrektor placówki oświatowej opracowuje plan doskonalenia zawodowego nauczycieli 

mając na uwadze:  

a)  program rozwoju szkoły i związane z nim potrzeby kadrowe 

b)  plan rozwoju zawodowego poszczególnych nauczycieli 

c)  wnioski nauczycieli o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego. 

2. Dyrektor placówki oświatowej w terminie do 30 listopada każdego roku składa 

zapotrzebowanie na środki finansowe z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe 

nauczycieli na następny rok budżetowy.  

3. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem 

placówki oświatowej opracowując plan dofinansowania zawodowego nauczycieli organowi 

prowadzącemu.  

 

§ 3 

1. Przekazane przez organ prowadzący środki finansowe na doskonalenie zawodowe 

nauczycieli dyrektor przeznacza na: 

a) dofinansowanie studiów podyplomowych umożliwiających zdobycie kwalifikacji 

do nauczania   drugiego przedmiotu lub studiów doskonalących zgodnie z potrzebami 

szkoły, 

b)  dofinansowanie studiów magisterskich jako druga specjalność, 
c) dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych, doskonalących oraz innych form 

doskonalenia dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły oraz innych dla 

dyrektorów skierowanych przez organ prowadzący, 

d)  dofinansowanie szkoleń Rad Pedagogicznych, 

e) dofinansowanie do organizacji szkoleń, seminariów oraz konferencji, warsztatów 

metodycznych i innych form doskonalenia, 

f) dofinansowanie do opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady 

kształcenia nauczycieli, 

g) finansowanie kosztów przejazdów i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie 

skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły uczestniczą w różnych formach 

doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.  

 



§ 4 

1. Środkami na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli 

dysponuje dyrektor. 

2.  Wysokość dopłat uzależniona jest od ilości złożonych wniosków w danym roku 

budżetowym oraz posiadanych środków finansowych.  

3. Wszystkie formy doskonalenia zawodowego nauczycieli muszą być zgodne z założeniami 

edukacyjnymi szkoły.  

 

§ 5 

O dofinansowanie indywidualnych form dokształcenia i doskonalenia zawodowego mogą 
ubiegać się nauczyciele, którzy: 

a) posiadają co najmniej stopień nauczyciela kontraktowego i dobrą ocenę pracy, 

b) podnoszą swoje kwalifikacje zgodnie z potrzebami kadrowymi i organizacyjnymi 

szkoły, 

c) są zatrudnieni  w placówce na cały etat lub na pół etatu, pod warunkiem, że jest to 

jego jedyna placówka.  

  

§ 6 

1. Nauczyciele ubiegający się o dofinansowanie indywidualnych form dokształcenia i 

doskonalenia zawodowego składają wnioski do dyrektora szkoły dwa razy do roku, w 

terminach: 

 a)  do 31 października danego roku na semestr zimowy, 

 b)  do 28 lutego roku następnego na semestr letni. 

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. 

 

§ 7 

Do wniosku należy dołączyć: 
a) zaświadczenie z uczelni (potwierdzające studiowanie na określonym, kierunku i 

semestrze), 

 b) kserokopia dowodu wpłaty.  

 

§ 8 

Dyrektorzy placówek oświatowych wnioski o dofinansowanie indywidualnych form 

dokształcenia i doskonalenia zawodowego składają do Urzędu Gminy  w Siennicy w 

terminach ustalonych w §6 regulaminu.  

 

§ 9 

1. W przypadku, gdy nauczyciel studiuje lub dokształca się na więcej niż jednym kierunki, 

dofinansowaniu podlega tylko jeden z nich. 

2. Dofinansowanie nie przysługuje nauczycielowi w przypadku powtarzania semestru lub 

roku studiów.  

3. Dofinansowanie podlega zwrotowi w przypadku: 

 a) przerwania z winy pracownika studiów lub kursu przed ich ukończeniem, 

 b) niepodjęcia dofinansowanej formy doskonalenia.  

 

 

 



§ 10 

1. Dyrektor placówki oświatowej w terminie do 31 marca każdego roku składa organowi 

prowadzącemu sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na 

dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w poprzednim roku budżetowy. 

Wcześniej przedstawia sprawozdanie Radzie Pedagogicznej.  

 

§11 

Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje: 

a) Wójt Gminy Siennica - w przypadku wniosków dyrektorów placówek   

oświatowych, 

 b) dyrektor szkoły i placówki oświatowej - w przypadku wniosków nauczycieli.  

 

§ 12 

Zobowiązuje się dyrektorów szkół do zapoznania nauczycieli z treścią niniejszego 

regulaminu.  

 

§ 13 

Każdorazowa zmiana treści niniejszego regulaminu wymaga uzgodnienia pomiędzy stronami, 

które go przyjęły.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1do Regulaminu 

.................................., dnia ................. 20....r. 

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

       (imię i nazwisko) 

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

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

          (adres zamieszkania) 

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA KSZTAŁCENIA 

W SZKOLE WYŻSZEJ 

I. Informacja o formie kształcenia. 

1. Nazwa, adres uczelni: 

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

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

2. Kierunek: .................................................................................................................................... 

3. Specjalność: ................................................................................................................................ 

4. Czas trwania kształcenia: ........................................................................................................... 

5. Rok studiów ............................................., semestr ................................................... 

6. Rodzaj studiów: licencjackie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie* 

7. Koszt semestru nauki: ..................................... zł. 

8. Wnioskowana kwota o dofinansowanie: .......................................... zł. 

II. Stanowisko pracy (nazwa i adres placówki, nauczany przedmiot): 

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

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

III. Uzasadnienie wyboru formy i kierunku kształcenia: 

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

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

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

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

IV. Nazwa banku i numer konta, na które należy przesłać kwotę dofinansowania: 

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

 



Oświadczenie nauczyciela: 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam* się z Zarządzeniem Nr .............. Wójta 

Gminy Siennica z dnia ............................ r. w sprawie planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania 

opłat w.......... r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez 

Gminę Siennica. W przypadku określonym § 9 pkt 3 Regulaminu, zobowiązuję sie 

niezwłocznie zwrócić otrzymaną kwotę dofinansowania. 

 

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

                                            (podpis wnioskodawcy) 

Załączniki: 

1) zaświadczenie z uczelni (rok, semestr oraz wysokość opłaty), 

2) potwierdzenie uczestnictwa w danej formie dokształcania lub doskonalenia wystawione przez 

organizatora, 

3) dowód wpłaty.* 

Decyzja o przyznaniu/ nie przyznaniu dofinansowaniu * 

1. Na podstawie ....................... Zarządzenia Nr .................2011 Wójta Gminy Siennica                         

z dnia ..............2011 r. przyznaje/nie przyznaje Pani/Panu kwotę dofinansowania opłat za kształcenie: 

a) nazwa uczelni: ……………………………………………………………….....…………… 

b) kierunek studiów: …………………………………………………………………………… 

c) specjalność: …………………………………………………………………........………… 

w wysokości ….......………. zł (słownie: …..............................................). 

Uzasadnienie przyznania/nie przyznania dofinansowania w odniesieniu do wieloletniego 

planu rozwoju zawodowego nauczycieli danej szkoły: 

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

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

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

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

  

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

                                                                                                                    (podpis dyrektora placówki oświaty) 

* niewłaściwe skreślić 

 


