
Z A R Z Ą D Z E N I E  N R   38  / 2015
Burmistrza Miasta Gostynina 

z dnia 17 marca 2015 roku

w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 
nauczycieli w 2015 roku, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest 
przyznawane oraz zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół 

i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 70a ust. 1, 1a, 2, 2a  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta  
Nauczyciela (Dz. U. z 2014, poz. 191) oraz §6 ust. 2 i §7 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. Nr 46, poz. 430)  zarządza się, co następuje:

§ 1
1.  W roku 2015 w budżecie miasta Gostynina zostały  wyodrębnione środki  na dofinansowanie 
dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach  
prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina.
2. Podział środków, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego  zarządzenia.

§ 2
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 2015 roku wynosi 50% a w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach 100% faktycznie poniesionej opłaty w danym semestrze, jednak nie 
więcej niż 1.500,00 złotych w ciągu roku budżetowego.

§ 3
Ustala  się  zasady  dofinansowania  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  szkół  i  przedszkoli  
prowadzonych  przez  Gminę  Miasta  Gostynina,  stanowiące  załącznik  nr  2  do  niniejszego 
zarządzenia.

§ 4
Zobowiązuje się  dyrektorów szkół  i  przedszkoli  do zapoznania nauczycieli  z  treścią  niniejszego 
zarządzenia.

§ 5
Wykonanie   zarządzenia   powierza   się   Dyrektorowi   Miejskiego   Zespołu  Ekonomicznego 
Szkół i Przedszkoli w Gostyninie oraz dyrektorom szkół  i przedszkoli .

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015  
roku.



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38/2015
Burmistrza  Miasta Gostynina 
z dnia  17 marca 2015 roku

Podział  środków  finansowych
 na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2015 roku

1) Podział środków zgodny z § 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 środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430) 

L.p.
Forma   doskonalenia

Kwota

1. Opłaty  za  kursy  kwalifikacyjne  i doskonalące,  konferencje  samokształceniowe, 
warsztaty metodyczne i przedmiotowe. 11 300,00

2. Szkolenia rad pedagogicznych. 13 500,00

3. Przygotowanie  materiałów  szkoleniowych  i   informacyjnych,  w  tym  prenumeraty 
czasopism, programy. 

8 900,00

4. Opłaty za kształcenie w  szkołach wyższych (zwrot czesnego). 6 500,00

5. Koszty przejazdów związanych z dokształcaniem i doskonaleniem. 6 300,00

                                                                                                                 Razem 46 500,00



Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 38/2015
Burmistrza  Miasta Gostynina 
z dnia  17 marca 2015 roku

Zasady dofinansowania doskonalenia zawodowego
 nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina

§ 1
Ustala  się  następujące  formy  kształcenia,  na  które  może  być  przyznane  nauczycielowi  
dofinansowanie:
1) studia podyplomowe, studia doktoranckie,
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  kolejnego  przedmiotu,  po  zaliczeniu 
pierwszego roku, 
5) kursy kwalifikacyjne i doskonalące. 

§ 2
Ustala się  następujące specjalności  doskonalenia, zgodnie z potrzebami szkoły lub przedszkola,  
na które może być przyznawane dofinansowanie:
1)  pozwalające na zdobycie kwalifikacji do nauczania kolejnego przedmiotu, 
2)  pozwalające  na  pogłębianie  wiedzy  merytorycznej  i  umiejętności  praktycznych  dyrektorów  

i wicedyrektorów szkół i przedszkoli, 
3)  pozwalające na uzupełnienie braków kadrowych w szkołach i przedszkolach m.in. języki obce,  

fizyka, etyka,
4) pozwalające  na  zdobycie kwalifikacji nakierowanych na dzieci niepełnosprawne,
5) logopedia, psychologia, reedukacja, resocjalizacja, doradztwo zawodowe,
6) inne wynikające z bieżących potrzeb szkoły lub przedszkola.

§ 3
1. Dofinansowanie doskonalenia zawodowego w zakresie specjalności, o których mowa w § 2, może 
otrzymać nauczyciel, który:
1) jest zatrudniony w danej szkole lub przedszkolu zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami; 
2) przepracował w danej szkole lub przedszkolu co najmniej jeden rok; 
3) posiada co najmniej stopień nauczyciela kontraktowego; 
4) podnosi  swoje  kwalifikacje zgodnie z wieloletnim planem w zakresie potrzeb doskonalenia 
zawodowego nauczycieli obowiązującym w poszczególnej szkole, przedszkolu; 
5) jest zatrudniony w placówkach oświatowych gminy w wymiarze łącznym co najmniej 1/2 etatu.

§ 4
1. Nauczyciele,  którzy  ubiegają  się  o  dofinansowanie  indywidualnego  dokształcania  składają  
do dyrektora szkoły lub przedszkola wniosek (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1) z załącznikami:  
1) potwierdzeniem zaliczenia semestru bądź roku studiów lub ukończenia kursu; 
2) potwierdzeniem uiszczenia opłaty - określającym wysokość poniesionej opłaty za kształcenie;
    pobieranej przez uczelnię  za semestr lub rok;
3) potwierdzeniem dokonania wpłaty z tytułu uczestnictwa w kursie. 
2. W przypadku gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu podlega 
tylko jeden kierunek. 
3. Dofinansowanie nie dotyczy opłat za powtarzanie semestru lub roku studiów. 
4. Przyznane dofinansowanie podlega zwrotowi w przypadku: 
1) przerwania, z winy nauczyciela, studiów lub kursu przed ich ukończeniem; 
2) rozwiązania umowy o pracę na prośbę nauczyciela w ciągu 3 lat od chwili ukończenia wybranej 
formy kształcenia. 



§ 5
Dyrektor szkoły lub przedszkola w terminie do 31 marca 2016 roku  złoży organowi prowadzącemu 
sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli w poprzednim roku budżetowym.

§ 6
1. Wniosek o dofinansowanie, o którym mowa w §2, zainteresowany nauczyciel składa do dyrektora 
szkoły lub przedszkola w terminie do 30 kwietnia 2015r. lub do 31 października 2015r. 
2. Dyrektor szkoły lub przedszkola w terminie do 10 maja 2015r. lub do 10 listopada 2015r. 
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  lub   
przedszkolu  na doskonalenie zawodowe w danym roku budżetowym. 
3. Burmistrz Miasta Gostynina, po weryfikacji  wniosków, zleci  dokonanie wypłaty lub przelewu 
środków finansowych w terminie do 20 maja 2015r. lub do 20 listopada 2015r. 
4. Brak   wniosku   nauczyciela    lub    dyrektora   w    terminach   określonych   w ust. 1 i ust. 2 jest 
równoznaczny z rezygnacją z dofinansowania. 

 



Załącznik nr 1
do Zasad dofinansowania doskonalenia
zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina 

Wzór wniosku o dofinansowanie indywidualnego dokształcania 

WNIOSEK 
O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA INDYWIDUALNEGO DOKSZTAŁCANIA

1. Imię i nazwisko .................................................................................................................................
2. Nazwa i adres szkoły / przedszkola ...................................................................................................
3. Aktualny  poziom  wykształcenia  (pełna nazwa uczelni - ukończony kierunek, uzyskany tytuł    
zawodowy) ............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4. Nauczany przedmiot(y).....................................................................................................................
5. Stopień awansu zawodowego ..........................................................................................................
6. Staż pracy na stanowisku nauczyciela ogółem ................w obecnej szkole ....................................
7. Obecny wymiar zatrudnienia w szkole/przedszkolu w Gminie Miasta Gostynina:                           
1) ....................................................................................................                                                        
2) ....................................................................................................                                                        
3) .................................................................................................... 
8. Informacja o rozpoczętej lub kontynuowanej formie doskonalenia zawodowego: 
1) pełna nazwa i adres zakładu kształcenia .........................................................................................
..............................................................................................................................................................
2) forma doskonalenia zawodowego (w przypadku studiów należy podać kierunek, rodzaj studiów: 
magisterskie, magisterskie uzupełniające, podyplomowe, kurs kwalifikacyjny) .................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
3) liczba semestrów ogółem .................... aktualny semestr nauki ...........................
4) koszt semestru ............................................. koszt studiów .............................................................
5) kwalifikacje uzyskane po zakończeniu doskonalenia zawodowego ................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
6) Wysokość dofinansowania przyznana wcześniej na tę formę kształcenia .......................................

9. Uzasadnienie wniosku .....................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

................................
 podpis nauczyciela 

Załączniki: 
1. ........................................
2. ........................................
3. ........................................



10. Uzasadnienie  przyznania  /  nie  przyznania  dofinansowania  (potwierdzenie  zatrudnienia 
z uzasadnieniem potrzeb kadrowych z zakresu studiowanego przez nauczyciela przedmiotu) ...........
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................

...........................................................................
pieczęć i podpis dyrektora szkoły/przedszkola

11.  Informacja  o  przyznanym  dofinansowaniu (wypełnia  organ  przyznający  dofinansowanie) 
Przyznano / nie przyznano dofinansowanie na (wymienić formę doskonalenia zawodowego i podać  
zakład kształcenia) ...............................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
kwota dofinansowania..............................................................

...................................................
podpis 

Oświadczenie nauczyciela 

Niniejszym  oświadczam,  że  zapoznałem(am)  się  z  "Zasadami  przyznawania  środków 
na wspieranie  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  szkół  i  przedszkoli  prowadzonych  przez  
Gminę  Miasta Gostynina". W przypadku określonym w §4 ust. 4 ww. Zasad, zobowiązuję  się  
niezwłocznie zwrócić otrzymaną kwotę dofinansowania.

.......................................
            podpis


