ZARZĄDZENIE NR 132/2019
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 7 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia wzorów wniosków oraz zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli
Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz uchwały Nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się wzór wniosku o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli
w roku 2019, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Do wniosku o którym mowa ust. 1 należy dołączyć:
a) potwierdzenie uczestnictwa w danej formie doskonalenia zawodowego,
b) potwierdzenie uiszczenia opłaty wniesionej z tytułu doskonalenia zawodowego.
3. W przypadku gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu podlega
tylko jeden z nich.
4. Wysokość dopłat do form doskonalenia zawodowego będzie uzależniona od kolejności złożonych
wniosków w danym okresie rozliczeniowym oraz wysokości środków finansowych zaplanowanych
w budżecie gminy.
5. Wypłata dofinansowania form doskonalenia zawodowego przekazywana jest na konto
wnioskodawcy na podstawie złożonego wniosku oraz dowodu wpłaty. W przypadku szkolenia Rady
Pedagogicznej rachunek może być wystawiony na szkołę. Dofinansowanie doskonalenia Rady
Pedagogicznej wynosi 100%.
§ 2. 1. Ustala się wzór sprawozdania ze sposobu wykorzystania środków finansowych przyznanych na
dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019, stanowiący załącznik nr 2 do
niniejszego Zarządzenia.
2. Do dnia 31 marca 2020 r. dyrektor składa organowi prowadzącemu sprawozdanie według wzoru
o którym mowa w ust. 1.
3. Każda szkoła prowadzi ewidencję przekazanych do zapłaty rachunków (delegacje, czesne, inne
opłaty) w celu uniknięcia przekroczenia przyznanego limitu środków finansowych.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i przedszkoli.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Paweł Ozga
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.............................................
…........................................

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
z dnia ….....................…..........

(adres wnioskodawcy do korespondencji)

WNIOSEK NAUCZYCIELA/DYREKTORA*
O DOFINANSOWANIE FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELI W ROKU 2019
1. Imię i Nazwisko.....................................................................................................................
2. Adres zamieszkania ...............................................................................................................
3. Aktualny poziom wykształcenia ............................................................................................
....................................................................................................................................................
4. Nazwa i adres szkoły w której nauczyciel jest zatrudniony …...............................................
…................................................................................................................................................
5. Nauczany przedmiot ......................................i wymiar zatrudnienia….................................
6. Staż pracy pedagogicznej ogółem .........................w tym: w danej szkole ..........................
7. Informacja o formie doskonalenia zawodowego:
a) nazwa i siedziba uczelni.........................................................................................................
b) kierunek studiów/kursu .........................................................................................................
c) rodzaj studiów/kursu ….........................................................................................................
d) termin i miejsce ….................................................................................................................
e) wysokość opłaconego czesnego............................................................................................
f) kwalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów/kursu ...........................................................
8. W/w forma doskonalenia zawodowego jest zgodna z rocznym planem dofinansowania
doskonalenia zawodowego nauczycieli */ lub nie uwzględniono w/w doskonalenia w
planach doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Świebodzice.
Świebodzice, dnia ...................................

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

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
z dnia.......................................
SPRAWOZDANIE
ZE SPOSOBU WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZYZNANYCH
NA DOFINANSOWANIE FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELI W ROKU 2019
Pieczątka jednostki sprawozdawczej

ADRESAT
BURMISTRZ MIASTA
ŚWIEBODZICE

1. Kwota przyznanych środków na
dofinansowanie doskonalenia zawodowego
nauczycieli
2. Kwota wykorzystanych środków
3. Wykorzystanie środków - %
FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI, NA KTÓRE
WYDATKOWANO ŚRODKI Z RUBRYKI NR 2
4. Organizacja kursów, szkoleń , seminariów
oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli
w tym nauczycieli zajmujących stanowiska
kierownicze
5.Organizacja warsztatów metodycznych i
przedmiotowych
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. Koszty podróży służbowych
11. Koszty druku i dystrybucji materiałów
szkoleniowych i informacyjnych
12. Liczba nauczycieli, którym dofinansowano
a) studia,
b) kursy kwalifikacyjne i doskonalące.
c) inne formy
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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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UZASADNIENIE
Organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorami szkół, ustala corocznie maksymalną kwotę
dofinansowania opłat za udział nauczycieli
nauczycieli.

Celem ujednolicenia

w doskonaleniu i dokształcaniu zawodowym

wniosków składanych

przez

nauczycieli/dyrektorów

o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego oraz przedkładanych sprawozdań ze sposobu
wykorzystania środków finansowych przyznanych na dofinansowanie form doskonalenia
zawodowego

ustala się na rok 2019 jeden obowiązujący wzór .
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