
REGULAMIN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI 
w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jaczowie

I. Podstawa prawna

1. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  29  marca  2002  roku 

w sprawie  sposobu  podziału  środków  na  wspieranie  doskonalenia  zawodowego 

nauczycieli  pomiędzy  budżety  poszczególnych  województw,  form  doskonalenia 

zawodowego  dofinansowywanych  ze  środków  wyodrębnionych  z  budżetów  organów 

prowadzących szkoły, województw, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 

oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, 

poz. 430).

2. Zarządzenie Wójta Gminy Jerzmanowa  w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania 

opłat  doskonalenia nauczycieli  oraz ustalenia specjalności  i  form kształcenia,  na które 

dofinansowanie jest przyznawane (wydawane na każdy rok kalendarzowy).

II. Zasady dofinansowania

§ 1

 Nauczyciel składa do dyrektora Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jaczowie zgłoszenie, 

wniosek na wybrane formy doskonalenia zawodowego(załącznik nr 2).

§ 2

 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jaczowie rozpatruje wnioski dwa razy w 

roku – w lutym i październiku. O podjętej decyzji informuje nauczyciela i umieszcza ją we wniosku. 

Składa  organowi  prowadzącemu  wniosek  dotyczący  dofinansowania  form  doskonalenia 

zawodowego nauczycieli na następny rok budżetowy.

§ 3

Wysokość  środków  finansowych  przydzielonych  Szkole  Podstawowej  im.  H.  Sienkiewicza  w 

Jaczowie na doskonalenie zawodowe nauczycieli ustala corocznie organ prowadzący.

§ 4

Przydzielone  środki  finansowe  na  doskonalenie  zawodowe  nauczycieli,  dyrektor  Szkoły 

Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jaczowie przeznacza na:

a) pokrycie kosztów szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli w 

tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,

b) pokrycie kosztów szkolenia Rady Pedagogicznej – 100% pokrycia kosztów,



c) pokrycie  kosztów  opłat  za  kształcenie,  pobieranych  przez  szkoły  wyższe  i  zakłady 

kształcenia nauczycieli,

d) pokrycie kosztów opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy 

doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e) nauczyciele zatrudnieni w więcej niż jednej placówce na terenie gminy, mogą w każdej  

otrzymać  dofinansowanie  proporcjonalne  do  wymiaru  zatrudnienia  w  zależności  od 

maksymalnej  kwoty  określonej  w  rocznym  planie  dofinansowania  form  doskonalenia 

zawodowego. W określonych przypadkach dyrektorzy placówek podpisują porozumienie 

dotyczące form i wysokości dofinansowania,

f) nauczyciel,  któremu  przyznano  czesne  nie  otrzymuje  zwrotu  kosztów  przejazdu.  W 

przypadku braku środków na częściową refundację czesnego nauczyciel  ma prawo do 

zwrotu kosztów przejazdu do ośrodka kształcenia bez uwzględnienia diet.

§ 5

1. Jednorazowa  kwota  dofinansowania  nie  może  przekroczyć  50%  kosztów  doskonalenia. 

W przypadku posiadanych środków zachodzi możliwość całościowego sfinansowania formy 

doskonalenia zawodowego nauczyciela z zastrzeżeniem § 6 ust. 2.

2. Organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorem Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w 

Jaczowie, ustala corocznie w formie regulaminu Wójt Gminy Jerzmanowa maksymalną kwotę 

dofinansowania  opłat  za  kształcenie  pobierane przez  szkoły  wyższe  i  zakłady  kształcenia 

nauczycieli. Zarządzenie, o którym mowa, stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 6

Do korzystania z funduszu uprawnieni są nauczyciele, zatrudnieni w Szkole Podstawowej im. H. 

Sienkiewicza w Jaczowie;

a) do uzyskania pomocy w formie dofinansowania kształcenia i doskonalenia zewnętrznego 

uprawnieni są nauczyciele zatrudnieni na czas określony – stażyści, kontraktowi, nieokreślony 

lub na podstawie mianowania,

b) do uzyskania pomocy w formie dofinansowania uprawnieni są nauczyciele bez względu na 

sposób  nawiązania  stosunku  pracy,  jeżeli  się  ono  odbywa  w  ramach  WDN/  rady  

pedagogiczne samokształceniowe, szkoleniowe/,

c) inny pracownik zatrudniony nie krócej niż na dziewięć miesięcy.

§ 7



Przyjmuje się następującą kolejność dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli:

a) studia podyplomowe dające uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu,

b) kursy kwalifikacyjne i doskonalące,

c) szkolenia Rady Pedagogicznej,

d) seminaria, konferencje.

§ 8

W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski nauczycieli, którzy podejmują doskonalenie na 

kierunkach odpowiadających potrzebom Szkoły Podstawowej  im. H. Sienkiewicza w Jaczowie. 

W pozostałych przypadkach wnioski o dofinansowanie będą brane pod uwagę tylko wtedy, gdy 

pozwalają na to przydzielone środki.

§ 9

Dofinansowanie  doskonalenia  zawodowego  będzie  przydzielone  nauczycielowi  na  podstawie 

złożonego do dyrektora szkoły wniosku o dofinansowanie wraz z  rachunkiem regulującym koszty 

doskonalenia.

§ 10

Decyzję  o  dofinansowaniu  podejmuje  dyrektor  Szkoły  Podstawowej  im.  H.  Sienkiewicza  w 

Jaczowie.

§ 11

Do dnia 31 marca danego roku dyrektor szkoły składa organowi prowadzącemu sprawozdanie ze 

sposobu wykorzystania przyznanych środków za ubiegły rok budżetowy.

Regulamin przyjęto w dniu ................ w uzgodnieniu z:

Zarząd Ogniska ZNP Zarząd Oddziału ZNP  Rada Pedagogiczna

w ………………………..… w …………………………               Szkoły Podstawowej

im. H. Sienkiewicza

w Jaczowie



ZAŁĄCZNIK NR 1

Rozpoznawane są potrzeby Rady Pedagogicznej i poszczególnych nauczycieli w zakresie 

doskonalenia zawodowego.

Imię i nazwisko nauczyciela – ………………..

Rok szkolny – ……………….

Lp. Nazwa planowanej formy doskonalenia zawodowego Planowany termin Koszt

1 Studia podyplomowe

2 Studia uzupełniające kwalifikacje

3 Kursy kwalifikacyjne (minimum 270 godzin)

4 Seminaria, warsztaty lub inne formy doskonalenia

5 Potrzeby w zakresie szkolenia Rady Pedagogicznej

…………………………….

podpis



ZAŁĄCZNIK NR 2

(NAZWA MIEJSCOWOŚCI, DATA)

Dyrektor ………………….……………

(nazwa szkoły, miejscowość)

Zwracam się z prośbą o pokrycie kosztów/dofinansowanie czesnego 1 doskonalenia zawodowego

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

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

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

(nazwa doskonalenia, organizator)

Wysokość opłaty …………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko …………………………………………………………….………………………………………

Miejsce pracy ………………………………………………………………………………….…………………..

Staż pracy pedagogicznej ……………………………………………………………………..……………...…

Stanowisko ………………………………………………………………………………………………………...

Nauczany przedmiot ……………………………………………………………………………………………...

Aktualny poziom wykształcenia …………………………………………………………………………………

(nazwa ukończonej uczelni, wydział, kierunek)

Jednocześnie oświadczam, że w ostatnich 3-ech latach nie korzystałam/ korzystałam2 z 

dofinansowania w kwocie ……………………… na cele ………………………………………………………

Posiadany stopień wykształcenia ………………………………………………………………

Opinia dyrektora …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

(uzasadnione potrzeby kształcenia dla szkoły)

Załącznik: zaświadczenie z uczelni/instytucji szkolącej o kwocie dokonanej opłaty przez wnioskodawcę.

Podpis nauczyciela Pieczęć i podpis dyrektora szkoły

1Niepotrzebne skreślić.
2 Niepotrzebne skreślić.


