
                                                    Zarządzenie nr  25/2008   
Burmistrza Miasta Gostynina   

                                                    z dnia 16 kwietnia 2008 roku

w sprawie  planu  dofinansowania  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli,  maksymalnej 
kwoty  dofinansowania  opłat  za  kształcenie  pobierane  przez  szkoły  wyższe  i  zakłady 
kształcenia  nauczycieli  w  2008  roku,  specjalności  i  form  kształcenia,  na  które 
dofinansowanie jest przyznawane 
  

Na  podstawie  art.  30  ust.  2  pkt  4  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 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 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) zarządza się, co następuje: 

§ 1
W  roku  2008  w  budżecie  miasta  Gostynina  wyodrębnia  się  kwotę  52  800,00  zł  na 
dofinansowanie  dokształcania  i  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  zatrudnionych  w 
szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina, z tego dla:

Szkoły Podstawowej nr 1                   15 100,00 zł
Szkoły Podstawowej nr 3                   12 500,00 zł
Gimnazjum nr 1                                    7 900,00 zł
Gimnazjum nr 2                                  10 100,00 zł
Miejskiego Przedszkola nr 2                1 800,00 zł
Miejskiego Przedszkola nr 4                1 600,00 zł
Miejskiego Przedszkola nr 5                1 200,00 zł
Szkoły Muzycznej I stopnia                 2 600,00 zł

§ 2
Ze środków, o których mowa w § 1można dofinansować:
1) organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w tym koszty obniżenia wymiaru 

godzin  zajęć,  dodatkowych  umów  o  pracę,  dodatków  funkcyjnych  oraz  podróży 
służbowych doradców metodycznych,

2) organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym 
nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,

3) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
4) organizację  warsztatów  metodycznych  i  przedmiotowych  oraz  innych  form 

doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych w danej placówce lub 
placówkach,

5) szkolenie rad pedagogicznych,
6) opłaty  za  kształcenie  pobierane  przez  szkoły  wyższe  lub  zakłady  kształcenia 

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

zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub przedszkola,
8) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli uczestniczących w 

różnych  formach  doskonalenia  zawodowego  na  podstawie  skierowania  udzielonego 
przez dyrektora szkoły lub przedszkola.   



§ 3
Maksymalna wysokość dofinansowania opłat ponoszonych przez nauczycieli zatrudnionych w 
szkołach  i  przedszkolach  prowadzonych  przez  Gminę  Miasta  Gostynina  za  kształcenie 
pobierane przez szkoły wyższe i  zakłady kształcenia nauczycieli  w 2008 roku wynosi 50% 
faktycznie poniesionej opłaty w danym semestrze.

§ 4
Dofinansowanie,  o  który mowa w § 3,  może być  przyznane  nauczycielowi  na  następujące 
formy kształcenia:
1/ studia podyplomowe,
2/ studia magisterskie, po zaliczeniu pierwszego roku,
3/ uzupełniające studia magisterskie po studiach licencjackich, po zaliczeniu pierwszego roku,
4/  studia  licencjackie  dające  uprawnienia  do nauczania  drugiego przedmiotu,  po zaliczeniu 

pierwszego roku,
5/ kursy kwalifikacyjne.

§ 5
Dofinansowanie  dotyczy  specjalności  określonych  w  wieloletnim  planie  doskonalenia 
nauczycieli, o którym mowa w § 6 ust. 1 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  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) 
zgodnych z potrzebami szkoły lub przedszkola.

§ 6
Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  dyrektorom  szkół  i  przedszkoli  prowadzonych  przez 
Gminę Miasta Gostynina.

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



POROZUMIENIE

w sprawie specjalności i form kształcenia oraz  maksymalnej wysokości 
dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady 

kształcenia nauczycieli w 2008 roku

zawarte na podstawie § 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  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 dniu 
16 kwietnia 2008 roku w Gostyninie pomiędzy Gminą Miasta Gostynina reprezentowaną przez 
Włodzimierza Śniecikowskiego - Burmistrza Miasta, 
a dyrektorami szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina w osobach:

1/ Edyta Mikulska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 
2/ Stanisław Wróblewski - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3
3/ Ewa Walczak - Dyrektor Gimnazjum nr 1
4/ Waldemar Latoszek - Dyrektor Gimnazjum nr 2
5/ Anna Woźniak - Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 2 z Oddziałem Integracyjnym
6/ Teresa Ledzion - Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 4
7/ Jola Rosińska - Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 5
8/  Jarosław Domagala – Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia

Strony porozumienia ustalają, co następuje:
§ 1

Maksymalna wysokość dofinansowania opłat ponoszonych przez nauczycieli zatrudnionych w 
szkołach  i  przedszkolach  prowadzonych  przez  Gminę  Miasta  Gostynina  za  kształcenie 
pobierane przez szkoły wyższe i  zakłady kształcenia nauczycieli  w 2008 roku wynosi 50% 
faktycznie poniesionej opłaty w danym semestrze.

§ 2
Dofinansowanie, o którym mowa w § 1, może być przyznane nauczycielowi na następujące 
formy kształcenia:
1. studia podyplomowe,
2. studia magisterskie, po zaliczeniu pierwszego roku,
3. uzupełniające studia magisterskie po studiach licencjackich, po zaliczeniu pierwszego roku,
4.  studia licencjackie  dające  uprawnienia  do nauczania  drugiego przedmiotu,  po zaliczeniu 

pierwszego roku,
5. kursy kwalifikacyjne.

§ 3
Dofinansowanie  dotyczy  specjalności  określonych  w  wieloletnim  planie  doskonalenia 
nauczycieli,  o  którym  mowa  w  §  6  ust.  1  cytowanego  wyżej  rozporządzenia,  zgodnie  z 
potrzebami szkoły lub przedszkola.

§ 4
Ogólne zasady dofinansowania opłat za kształcenie ponoszonych przez nauczycieli w 2008 r. 
stanowią załącznik do niniejszego porozumienia.



§ 5
Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Burmistrz Miasta Gostynina

Edyta Mikulska                                                           Stanisław Wróblewski 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1                             Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3

Ewa Walczak                                                               Waldemar Latoszek 
Dyrektor Gimnazjum nr 1                                            Dyrektor Gimnazjum nr 2

Anna Woźniak                                                             Teresa Ledzion 
Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 2                         Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 4
z Oddziałem Integracyjnym

Jola Rosińska                                                                Jarosław Domagała
Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 5                         Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia



Załącznik do porozumienia z dnia 16 kwietnia 2008 r.
OGÓLNE   ZASADY

dofinansowania opłat ponoszonych przez nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina 

za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 
nauczycieli w 2008 roku

§ 1
Warunkiem  otrzymania  przez  nauczyciela  dofinansowania  jednej  z  form  doskonalenia 
zawodowego, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1rozporządzenia 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) jest:
1. podjęcie kształcenia w jednej z form wymienionych w § 2 porozumienia zawartego między 

Burmistrzem Miasta Gostynina, a dyrektorami szkół i przedszkoli w dniu 16 kwietnia2008 r.
2. przepracowanie w danej szkole lub przedszkolu co najmniej jednego roku,
3. posiadanie stopnia awansu zawodowego co najmniej nauczyciela kontraktowego.

§ 2
Nauczyciel uczestniczący jednocześnie w dwóch lub więcej formach kształcenia może ubiegać 
się o dopłatę wyłącznie jednej z nich.

§ 3
1. Wniosek o dofinansowanie opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady 

kształcenia nauczycieli, zainteresowany nauczyciel składa do dyrektora szkoły/przedszkola 
w terminie do 30 kwietnia (dotyczy semestru wiosennego) lub do 30 października 2008 roku 
(dotyczy semestru jesiennego). Do wniosku nauczyciel załącza zaświadczenia:
1) potwierdzające zaliczenie semestru lub roku studiów,
2) określające wysokość  poniesionej opłaty za kształcenie,  pobieranej  przez uczelnię lub 

zakład za semestr lub rok, lub koszt całkowity kursu,
3) potwierdzające dokonanie wpłaty z tytułu kształcenia lub uczestniczenia w kursie.

2.  Wzór  wniosku o przyznanie  dofinansowania  opłaty  za  kształcenie  stanowi  załącznik  do 
ogólnych zasad. 

§ 4
Dyrektor szkoły/przedszkola w terminie odpowiednio: do 10 maja lub 10 listopada przekazuje 
do  Burmistrza  Miasta  Gostynina  wnioski  wraz  ze  zbiorczym  zestawieniem.  Suma  kwot 
proponowanych na dofinansowanie  kształcenia nauczycieli danej szkoły lub przedszkola nie 
może być wyższa od wysokości środków finansowych przydzielonych szkole/przedszkolu na 
doskonalenie zawodowe w roku 2008. 

§ 5
Burmistrz Miasta, po weryfikacji wniosków, zleci dokonanie wypłaty lub przelewu środków 
finansowych w terminach odpowiednio: do 20 maja i do 20 listopada.

§ 6
Brak  wniosku  nauczyciela  lub  dyrektora  w terminach  określonych  w  §  3  ust.1  i  §  4  jest 
równoznaczny z rezygnacją z dofinansowania.



WNIOSEK
o przyznanie dofinansowania opłaty za kształcenie pobranej przez szkołę wyższą lub 

zakład kształcenia nauczycieli

1.  Imię i nazwisko, rok urodzenia..................................................................................................
2.  Nazwa szkoły/przedszkola ........................................................................................................
3.  Aktualny  poziom  wykształcenia:  ukończona  uczelnia,  rok  ukończenia,  uzyskany  tytuł 

zawodowy...................................................................................................................................
4. Nauczany przedmiot/typ prowadzonych zajęć............................................................................
5. Staż pracy pedagogicznej ...........................................................................................................
6. Stopień awansu zawodowego .....................................................................................................
7. Informacja o odbywanej formie kształcenia: 

a/ nazwa szkoły wyższej lub zakładu kształcenia ......................................................................

b/ kierunek studiów/ kursu .........................................................................................................

c/  rodzaj  studiów  (5  letnie  magisterskie,  licencjackie,  uzupełniające  magisterskie, 
podyplomowe, kurs kwalifikacyjny)

d/ liczba semestrów ogółem .......................................................................................................
e/ aktualny semestr nauki............................................................................................................
f/ kwalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów/kursu.............................................................
.....................................................................................................................................................

8. Wysokość opłaconego czesnego za semestr ..............................................................................
9. Wysokość dofinansowania przyznana wcześniej na tę formę kształcenia..................................

Do wniosku załączam:
1. ..................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................................

Data ..................................................                                 ...........................................................
                                                                                                          /podpis nauczyciela/

Informacja  dyrektora  szkoły/przedszkola  o  spełnianiu  przez  wnioskodawcę  warunków  do 
otrzymania  dofinansowania  wraz  z  propozycją  kwoty  na 
dofinansowanie:...............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Data 
..................................................                                  
                                                                                                                    
                                                                                                 ...................................................
                                                                                                        /pieczęć i podpis dyrektora/


	Burmistrz Miasta Gostynina

