
ZARZĄDZENIE NR 777/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE

z dnia 18 stycznia 2017 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017

Na podstawie Na podstawie art. 30 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm) , art. 70 a ust. 1 i 2 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 ) 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 dofinansowanych 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) uchwala 
się, co następuje:

§ 1. 1.  Ustala się na rok 2017 „Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
zatrudnionych      w szkołach w rozumieniu ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 1943  z późn. zm.) prowadzonych przez Gminę Świebodzice”.

2. W budżecie Gminy Świebodzice wyodrębnia się środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli o których mowa w ust. 1 w wysokości 0,5% planowanych rocznych środków 
przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

3. Dofinansowaniu, o którym mowa w ust. 2, podlegać mogą opłaty za kształcenie w szkołach 
wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli oraz innych formach doskonalenia zawodowego 
nauczycieli w postaci ;
1) studiów podyplomowych,
2) kursów kwalifikacyjnych, doskonalących,
3) organizacji  warsztatów, konferencji szkoleń.

§ 2. 1.  1. Ustala się na rok budżetowy 2017 maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie 
pobierane przez szkoły wyższe, zakłady kształcenia nauczycieli oraz inne formy doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, o których mowa w § 1 w ust. 3 w  pkt 1-2 nie więcej niż  2000,00 zł rocznie na 
jednego nauczyciela.

2. Dofinansowanie do studiów podyplomowych przysługuje jeden raz w ciągu  całego okresu 
kształcenia.

§ 3. Ustala się na rok 2017 następujące specjalności kształcenia objęte dofinansowaniem, o którym 
mowa w § 2
1) neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją pedagogiczna,
2) rewalidacja i terapia  sensoryczna, surdopedagogika,
3) doradztwo zawodowe,
4) praca z dzieckiem autystycznym
5) kursy: rozwijanie mowy, twórcze myślenie, metody słowno-muzyczne w nauczaniu 

wczesnoszkolnym itd.
6) plastyka,
7) prawo oświatowe.

§ 4. 1.  Dofinansowanie, o którym mowa w § 1 ust. 3 następuje na wniosek  nauczyciela  kierowany 
do dyrektora, natomiast wniosek dyrektora kierowany jest do burmistrza miasta.
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2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w danej formie doskonalenia  oraz 
oryginalny dowód wpłaty wniesionej z tytułu doskonalenia.

3. Decyzję o wysokości przyznanego dofinansowania w ramach środków ustalonych na ten cel 
w budżecie gminy, uwzględniając wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli obowiązujący 
w szkole oraz specjalności             o których mowa w § 3 podejmuje:
1) dyrektor - w przypadku wniosku składanego przez nauczyciela,
2) burmistrz - w przypadku wniosku składanego przez dyrektora.

4. Nauczyciel zatrudniony w więcej niż jednej szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina 
Świebodzice może ubiegać się o dofinansowanie  doskonalenia zawodowego tylko w jednej ze szkół.

5. Wzór wniosku o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Dyrektor przyznaje dofinansowanie , o którym mowa w § 2  w ramach środków ustalonych na ten 

cel w planie finansowym szkoły lub przedszkola.    
§ 6. Dofinansowanie , o którym mowa w § 2 , nie  przyznaje się:

1) studiującym nauczycielom powtarzającym semestr lub rok, albo korzystającym z urlopu 
dziekańskiego,

2) korzystającym z innych źródeł dofinansowania,
3) nauczycielom, podejmującym kształcenie na kierunku, który nie jest objęty programem nauczania 

placówki ,w której nauczyciel jest zatrudniony,
4) nauczycielom zatrudnionym na czas określony,
5) nauczycielom posiadającym uprawnienia emerytalne.

§ 7. Przerwanie przez nauczyciela toku określonej formy kształcenia zobowiązuje go do zwrotu 
otrzymanej kwoty dofinansowania. 

§ 8.  Zwrot otrzymanej kwoty dofinansowania następuje także w przypadku:
1) rozwiązania stosunku pracy z winy nauczyciela,
2) przeniesienia go do innej placówki na terenie innej gminy na własną prośbę w trakcie trwania 

studiów,
3) przerwania  przez  nauczyciela  toku określonej formy doskonalenia.

§ 9. Sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli sporządza się wg wzoru  nr 2 stanowiącego załącznik do niniejszego 
zarządzenia w terminie do 31.03.2018r.     

§  10. W celu opracowania  przez organ prowadzący planu dofinansowania  na rok 2018 w terminie 
do dnia 30 listopada 2016, dyrektorzy placówek oświatowych złożą wnioski zgodnie z załącznikiem nr 
3.
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§ 11.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2017 r. 

 

Burmistrz Miasta 
Świebodzice

Bogdan Kożuchowicz
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 777/2017

Burmistrza Miasta Świebodzice

z dnia 18 stycznia 2017 r.

WNIOSEK
O DOFINANSOWANIE DOSKONALENIA  ZAWODOWEGO W ROKU  2017

...........................................
(adres do korespondencji)

WNIOSEK
O DOFINANSOWANIE DOSKONALENIA  ZAWODOWEGO W ROKU  2017

1. Imię i Nazwisko.........................................................................................................................
2. Nazwa i adres szkoły ...................................................................................................................
3. Aktualny poziom wykształcenia ..................................................................................................

........................................................................................................................................................
4. Nauczany przedmiot ..................................................................................................................
5. Wymiar zatrudnienia ....................................................................................................................
6. Staż pracy pedagogicznej ogółem .......................................w tym w danej szkole ......................
7. Informacja o formie doskonalenia zawodowego:

a) forma doskonalenia zawodowego  …....................................................................................................
b) temat szkolenia ….................................................................................................................................
c) nazwa i siedziba organizatora szkolenia …...........................................................................................
d) termin i miejsce ......................................................................................................................................
e) wysokość opłaconego czesnego.............................................................................................................
f) f)  kwalifikacje uzyskane po ukończeniu  formy doskonalenia zawodowego …........................................

8. Oświadczenie  nauczyciela /dyrektora szkoły, przedszkola- że  podnoszone kwalifikacje  
są niezbędne do nauczanego przedmiotu, są zgodne z planem doskonalenia zawodowego szkoły 
oraz zgodne z`Zarządzeniem      Burmistrza Miasta Nr……………. z dnia…………….

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

................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................... 
….................................................................................................................................................................

ŚWIEBODZICE, DNIA ...................................                                      .................................
(podpis nauczyciela)
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 777/2017

Burmistrza Miasta Świebodzice

z dnia 18 stycznia 2017 r.

ZE SPOSOBU WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZYNANYCH NA 
DOFINANSOWANIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI NA ROK  2017

Pieczątka jednostki sprawozdawczej Adresat
BURMISTRZ MIASTA
ŚWIEBODZICE

1. Kwota przyznanych środków na dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli

zł

2. Kwota wykorzystanych środków
3. Wykorzystanie środków - %
FORMY DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI, NA KTÓRE 
WYDATKOWANO ŚRODKI Z RUBRYKI NR 2.
4. Organizacja szkoleń, warsztatów,  seminariów 
oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli
w tym nauczycieli zajmujących stanowiska 
kierownicze
5. Przygotowania materiałów szkoleniowych 
i informacyjnych
6. Organizacja doskonalenia zawodowego 
nauczycieli
7. Szkolenia rad pedagogicznych
8. Opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły 
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
9. Opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, 
seminaria oraz inne formy doskonalenia 
zawodowego
10. Liczba nauczycieli, którym dofinansowano:
a)studia,
b)kursy kwalifikacyjne i doskonalące. 
c)inne formy. 
CZĘŚĆ OPISOWA 
Ocena przydatności form doskonalenia zawodowego w pracy nauczycieli

Szkoła posiada wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli na lata..................................

Plan uaktualniono  data TAK/NIE

ŚWIEBODZICE, DNIA ....................................
..................................................................................
(podpis dyrektora szkoły/przedszkola)
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Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 777/2017

Burmistrza Miasta Świebodzice

z dnia 18 stycznia 2017 r.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NA ROK 2018
Pieczątka jednostki sprawozdawczej Adresat

BURMISTRZ MIASTA
ŚWIEBODZICE

WYKAZ PLANOWANYCH NAUCZYCIELI UBIEGAJACYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE 
FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 
Imię i nazwisko Nauczany 

przedmiot
Formy kształcenia Specjalności – 

propozycje 
szkoły/przedszkola

Wysokość opłaty

1.

2.

3.

PLANOWANE SZKOLENIA WYNIKAJACE Z PROGRAMU ROZWOJU 
SZKOŁY/PRZEDSZKOLA
Rodzaj szkolenia Liczba uczestniczących nauczycieli Przewidywany 

koszt szkolenia
1.
2.
3.

Maksymalna kwota dofinansowania opłat  za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady 
kształcenia nauczycieli w roku 2017 proponowane przez szkołę/przedszkole

do ..................% czesnego pobieranego przez uczelnie za rok , nie więcej , jak ...........................................

ŚWIEBODZICE, DNIA ....................................       ......................................................................
(podpis dyrektora szkoły/przedszkola)
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