
ZARZĄDZENIE NR 5/2017 

WÓJTA GMINY STRZELCE 

z dnia 16 lutego 2017 r. 

 

w sprawie  planu dofinansowania  doskonalenia zawodowego nauczycieli 

 

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

( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r.  poz. 1379 ze zm.) oraz § 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 i szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania 

tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430) zarządza się, co następuje:  

 

     § 1. Dofinansowaniem doskonalenia zawodowego są objęci nauczyciele, w tym zajmujący 

stanowiska kierownicze zatrudnieni w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 

Strzelce. 

 

     § 2. Ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowuje się:  
 

1) organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w tym koszty obniżenia wymiaru 

godzin zajęć dodatkowych, dodatkowych umów o pracę, dodatków funkcyjnych oraz podróży 

służbowych doradców metodycznych, 

2) organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla 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 na danym terenie, 

5) organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki, 

6) szkolenie rad pedagogicznych, 

7) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,  

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

zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki, 

9) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie 

skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach 

doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje w miarę.  

 

    § 3. Dofinansowanie, o którym mowa w § 1 może być przyznane na następujące formy 

kształcenia: 

1) studia podyplomowe, 

2) uzupełniające studia magisterskie,  

3) kursy kwalifikacyjne,  

4) seminaria,  

5)   studia licencjackie 

 

     § 4.  1.Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat z tytułu kształcenia pobieranego 

przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na rok 2017 w wysokości: 

1) 1 000 zł za studia podyplomowe, uzupełniające studia magisterskie i studia licencjackie,  

2)    500 zł za kursy kwalifikacyjne i seminaria 

2. Kwoty wymienione w ust. 1 mogą być wypłacona nauczycielowi raz w roku. 

3. W przypadku, gdy nauczyciel studiuje lub dokształca się na więcej niż jednym kierunku 

dofinansowaniu podlega tylko jeden z nich. 

4. Dofinansowanie nie przysługuje nauczycielowi w przypadku powtarzania semestru lub roku 

studiów. 



5.Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 następuje na podstawie wniosku, którego wzór 

stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. Do wniosku nauczyciel dołącza aktualne 

zaświadczenie z uczelni potwierdzające fakt studiowania na określonym kierunku i semestrze 

oraz fakturę wystawioną na Gminę Strzelce potwierdzoną przez dyrektora placówki 

oświatowej, w której jest zatrudniony.  

6.Wniosek, o którym mowa w ust. 5 podlega zatwierdzeniu przez dyrektora, który przy ich 

zatwierdzaniu uwzględnia zgodność ze szkolnym planem doskonalenia zawodowego i planem 

dofinansowania doskonalenia zawodowego.  

7. Przyznane dofinansowanie podlega zwrotowi w przypadku: 

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

b) rozwiązania umowy o pracę na prośbę nauczyciela w ciągu 3 lat od ukończenia studiów lub 

kursu. 

8. W szczególnych przypadkach i w miarę posiadanych środków kwota dofinansowania może 

ulec zwiększeniu, nie więcej jednak niż 50%. 

                         

     § 5. 1 Ustala się specjalności, które przy dofinansowaniu będą realizowane w pierwszej 

kolejności: wychowanie przedszkolne, psychologia, etyka, doradztwo zawodowe, socjoterapia 

dzieci i młodzieży oraz inne specjalności i formy określone w rocznym planie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zgodnie z ich uzasadnionymi potrzebami. 

     2. Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 rok stanowi 

załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

     § 6.  Traci moc Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Strzelce z dnia 29 stycznia 2016         

w sprawie planu dofinansowania i form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie. 

 

     § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 
 

WÓJT GMINY STRZELCE 

Tadeusz Kaczmarek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2017 

Wójta Gminy Strzelce z dn. 16 lutego 2017 r. 

 
 

W N I O S E K 
o przyznanie dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli 

 
I. Informacja o nauczycielu  

1. Nazwisko i imię: ............................................................................................................. 

2. Adres zamieszkania: ....................................................................................................... 

3. Miejsce zatrudnienia: ...................................................................................................... 

4. Ilość lat pracy pedagogicznej ogółem: .........w tym w  obecnej placówce:..................... 

5. Aktualny poziom wykształcenia: .................................................................................... 
                                                                            (poziom, kierunek) 

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

6. Nauczany przedmiot    : .................................................................................................. 
                                                      ( wymienić przedmioty, których naucza ).. 

7. Informacja o rozpoczętej lub kontynuowanej formie doskonalenia zawodowego: 

............................................................................................................ 
                                                                   ( nazwa uczelni ) 

      kierunek ................................................................................... semestr ........................ 

      forma studiów ..................................................... czas trwania studiów ....................... 

8. Kiedy i w jakiej formie Pan/i korzystał(a) z dofinansowania studiów: .......................... 

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

... 

9.   Wnioskuję o kwotę ................ słownie(..........................................................................)  

       

 

 

............................................ dnia ........................                ...................................................... 
                                                                                                      (podpis nauczyciela) 

 

 

Oświadczenie nauczyciela: 

 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am się z Zarządzeniem Nr 5/2017 Wójta Gminy 

Strzelce z dnia 16lutego 2017 r. w sprawie dofinansowania zawodowego nauczycieli. 

W przypadkach określonych w § 4 zarządzenia zobowiązuję się niezwłocznie zwrócić 

otrzymaną kwotę dofinansowania.  

 

 

 

............................................ dnia ........................                ...................................................... 
                                                                                                      (podpis nauczyciela) 

 

 

 

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



         ( pieczęć szkoły, placówki ) 

 

II. Informacja dyrektora szkoły ( placówki ) 

 

1. Czy kierunek, który studiuje Pan/i jest zgodny z potrzebami kadrowymi szkoły ( placówki ): 

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

 

2. Czy ukończenie tego kierunku gwarantuje zatrudnienie w obecnej szkole  (placówce ): 

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

 

       Jednocześnie jako dyrektor szkoły (placówki) potwierdzam zgodność danych zawartych w 

I części wniosku z odpowiednimi dokumentami zawartymi w teczce akt osobowych. 

 

 

 

...................................., dnia ...........................                           ...................................... 
                                                                                                                                  (podpis dyrektora) 

 

 

 

 

  

III. Decyzja Wójta Gminy Strzelce:  ........................................................................... 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 5/2017 

Wójta Gminy Strzelce z dn. 16 lutego 2017 r. 

 

 

 

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 rok 

 

 

L.p. Forma doskonalenia zawodowego Kwota 

1. Studia podyplomowe, uzupełniające studia 

magisterskie, studia licencjackie 

 

4 000 zł 

2.  

Kursy kwalifikacyjne, seminaria 
 

1 000 zł 

3. Pozostałe formy doskonalenia zawodowego, 

w tym w miarę posiadanych środków 

pokrywanie kosztów przejazdów oraz 

zakwaterowania i wyżywienia 

 

8 750 zł 

 


