
Zarządzenie Nr 1/15 

Burmistrza Trzcianki 

z dnia 7 stycznia 2015 r. 

 

w sprawie ustalenia na 2015 r. planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, maksymalnej wysokości dofinansowania opłat 

pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz 

specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 

 

Na podstawie art.70a ust. 1 i ust. 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2014 poz. 191), 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), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art.11 

pkt 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw  

w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1877) zarządzam co 

następuje: 

 

§ 1. Wyodrębnione w budżecie gminy środki na dofinansowanie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli przeznacza się na: 

1) organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla 

nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, 

organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych, organizację 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkolenie rad pedagogicznych, opłaty 

za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria i inne formy doskonalenia 

zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły –  

w wysokości 28.923 zł; 

2) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 

nauczycieli – w wysokości 27.590 zł; 

3) koszty przejazdów nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego 

przez dyrektora szkoły uczestniczą w różnych formach doskonalenia 

zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje –  

w wysokości 10.000 zł; 

4) przygotowanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych – w wysokości 

1.340 zł. 



§ 2. Maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez 

szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, ustalona w porozumieniu  

z dyrektorami szkół i przedszkoli gminy Trzcianka wynosi – 1000 zł za semestr. 

 

§ 3. 1. Dofinansowanie przyznaje się czynnym nauczycielom kształcącym się na 

kierunkach i o specjalnościach zgodnych z potrzebami danej szkoły, lub których 

obowiązek ukończenia jest nakazany przepisami prawa. 

2. W roku 2015 dofinansowanie będzie przyznawane na: 

1) specjalności: język polski, język angielski, język niemiecki, przyroda, sztuka, 

matematyka, fizyka, historia, biologia, chemia, informatyka, technika, 

logopedia, neurologopedia, oligofrenopedagogika, socjoterapia, edukacja 

wczesnoszkolna, nauczanie zintegrowane, pedagogika, nadzór pedagogiczny, 

komunikacja interpersonalna, wychowanie do życia w rodzinie, wychowanie 

fizyczne, zarządzanie oświatą, instruktor sportu, zajęcia artystyczne, terapia 

dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, udzielanie pierwszej pomocy; 

2) formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane: studia 

licencjackie, magisterskie, magisterskie uzupełniające oraz podyplomowe, 

kursy kwalifikacyjne. 

3. Dofinansowanie opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 

nauczycieli przyznaje dyrektor szkoły, a w przypadku dyrektora Burmistrz, na 

podstawie złożonego wniosku. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 4. Środki finansowe przyznane na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli zwiększają plany finansowe szkół. 

 

§ 5. Podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 

dokonano po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli 

gminy Trzcianka. 

 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i przedszkoli 

prowadzonych przez gminę Trzcianka. 

 

§ 7. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania. 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 

do Zarządzenia Nr 1/15 

Burmistrza Trzcianki 

z dnia 7 stycznia 2015 r. 

 

Wniosek 

o przyznanie dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe 

i zakłady kształcenia nauczycieli 

 

Proszę o przyznanie dofinansowania opłaty pobieranej przez __________________________ 

________________________________________________ w _______________________  
(nazwa uczelni) 

za semestr _________ roku akademickiego _______________* 

 

I. Dane osobowe: 

 

imię __________________ nazwisko _________________________________________ 

miejsce pracy__________________________________________ wymiar ___________ 

poziom wykształcenia _____________________________________________________ 

ukończona uczelnia/szkoła _________________________________________________ 

 

II. Informacje o podjętej nauce: 

 

nazwa uczelni/zakładu kształcenia nauczycieli: _________________________________ 

________________________________________________________________________ 

kierunek studiów: _________________________________________________________ 

rodzaj podjętych studiów: __________________________________________________ 

czas trwania studiów (liczba semestrów): ______________________________________ 

aktualny semestr: _________________________________________________________ 

wysokość pobieranych opłat (za jeden semestr): _________________________________ 

 

_____________________ 

(data i podpis) 

 

 

III. Decyzja burmistrza/dyrektora szkoły o wysokości przyznanej dopłaty 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

__________________________ _____________________________ 

(miejscowość, data) (pieczęć i podpis) 

 

 

*Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z uczelni potwierdzające odbywanie nauki i określające wysokość 

pobieranych opłat. 



U Z A S A D N I E N I E 

 

do Zarządzenie Nr 1/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie 

ustalenia na 2015 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, maksymalnej wysokości dofinansowania opłat pobieranych przez 

szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form 

kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 

 

 Zarządzenie zostało przygotowane zgodnie z art. 70a ust. 1 – 2a ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, która obliguje organy prowadzące do 

wyodrębnienia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli  

i podziału tych środków. 

Przepis § 6 ust. 2 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 wojewo-

dów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnio-

nych 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) nakłada na organy prowadzące obowiązek 

opracowywania na każdy rok budżetowy planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem wniosków dyrektorów placówek 

oświatowych, opracowanych na podstawie wieloletnich planów rozwoju zawodowego 

nauczycieli. 

 Jednocześnie, zgodnie z § 7 w/w rozporządzenia, organ prowadzący, 

w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli, ustala corocznie maksymalną 

kwotę dofinansowania opłat oraz specjalności i formy kształcenia, na które 

dofinansowanie jest przyznawane. Proponowana wysokość dofinansowania będzie 

wynosić 1.000,00 zł.  

Zarówno kwota dofinansowania, jak i specjalności oraz formy kształcenia 

zostały ustalone w porozumieniu i zgodnie z wnioskami dyrektorów przedszkoli  

i szkół. 

Środki finansowe zaplanowano w budżecie na rok 2015 w wysokości 0,5% 

planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe 

nauczycieli. Zwiększą one plany finansowe szkół i przedszkoli, zgodnie z potrzebami 

zgłoszonymi przez dyrektorów przy uwzględnieniu limitu wydatków ustalonych  

w budżecie gminy. 

Zarządzenie przygotowane w obecnej formie uzyskało pozytywną opinię 

związków zawodowych zrzeszających nauczycieli. 
 

 

 

 


