
UCHWAŁA NR XLIII/320/17
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 1 lutego 2017 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia Regulaminu 
przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z  
2016 r. poz. 446) oraz art. 70a ust. 1 w związku z art. 91d pkt. 1ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 1379 ze zm.) Rada Miasta Kościerzyna na wniosek 
Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Miejskiej Kościerzyna na rok 2017 wyodrębnia się środki na dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na 
wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 
2017, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się Regulamin przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna, stanowiący załącznik nr 
2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna

Teresa Preis
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Załącznik nr 1 do Uchwały 

Nr……. Rady Miasta 

Kościerzyna z dnia 1 lutego 

2017 r.  

 

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  

 

Lp. Szkoła/placówka Kwota  

1.  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Kościerzynie 13 340 zł 

2.  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Kościerzynie 9 794 zł 

3.  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Kościerzynie 16 771 zł 

4.  Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Kościerzynie 28 463 zł 

5.  Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Kościerzynie 18 113 zł 

6.  Przedszkole nr 7 w Kościerzynie 5 895 zł 

7.  Organ prowadzący  (BOPO) 37 651 zł 

8.  Ogółem 130 027 zł 
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Załącznik nr 2 do Uchwały 

Nr……. Rady Miasta 

Kościerzyna z dnia 1 lutego 

2017 r.  

 

Regulamin przyznawania środków na dofinansowanie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna 

 
 

§ 1.W budżecie organu prowadzącego szkołę wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia 

zawodowego  nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na 

wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 

 

§2.1. Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowuje się: 

1) organizację i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli, 

2) organizację i prowadzenie: 

a) wspomagania szkół i placówek, 

b) sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska 

kierownicze, 

3) organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów, 

konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, w tym 

nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, 

4) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych. 

2. W ramach dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w ust. 1, 

mogą być pokryte w części lub w całości: 

1) koszty obniżenia wymiaru godzin zajęć lub dodatkowych umów o pracę, dodatków funkcyjnych 

oraz podróży służbowych, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, doradców 

metodycznych, 

2) koszty podróży służbowych, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, nauczycieli 

i specjalistów organizujących i prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

3) koszty wynagrodzenia nauczycieli i specjalistów prowadzących daną formę doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, z wyjątkiem nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w publicznej 

placówce doskonalenia nauczycieli, publicznej bibliotece pedagogicznej lub publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, która je organizuje, 

4) koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych. 

 

§ 3.  W ramach posiadanych środków szkoła lub placówka może sfinansować opłaty za studia, kursy 

kwalifikacyjne  i doskonalące, seminaria lub inne formy doskonalenia zawodowego w wysokości do 

50% pod warunkiem, że na każdy rok szkolny dyrektor szkoły lub placówki określi potrzeby                            

w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki uwzględniając: 

1) wyniki ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz wynikające z nich wnioski, 

2) wyniki odpowiednio sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie i egzaminu maturalnego, 

3) zadania związane z realizacją podstawy programowej, 

4) wymagania wobec szkół i placówek, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 21a ust. 3 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r, poz. 2156), 

5) wnioski nauczycieli o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego, o których mowa w § 6                  

lub wynika to z nagłej potrzeby w szkole. 

 

§ 4. 1. Maksymalna kwota dofinansowania studiów wynosi 1200 zł za semestr. Kwota ulega zwrotowi 

w przypadku nie zaliczenia semestru. 
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2. Dopłata nie przysługuje w przypadku powtarzania danego roku studiów. 

3. W danym semestrze można uzyskać tylko jedną dopłatę. 

4. Dopłata do studiów przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu na czas nieokreślony w pełnym 

wymiarze czasu pracy. 

 

§ 5. Szkoła lub placówka może pokryć całość kosztów szkolenia w przypadku, gdy jest ono 

organizowane specjalnie dla grupy nauczycieli danej szkoły lub placówki albo szkół dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna. W szczególnych przypadkach 

uzasadnionych potrzebami szkoły można pokryć całość kosztów indywidualnego szkolenia. 

 

 

§ 6. Wniosek o dofinansowanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Do wniosku należy 

dołączyć oryginał lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentu, na podstawie 

którego można jednoznacznie stwierdzić kierunek oraz formę dokształcania oraz oryginał dowodu 

wpłaty. Dyrektor szkoły i placówki, do 30 listopada danego roku, składa do organu prowadzącego 

wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku budżetowym z 

uwzględnieniem potrzeb z §5 niniejszego regulaminu.  

 

 

§ 7. Dyrektorzy szkół składają pisemne sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków 

przyznanych na dofinansowanie dokształcania/doskonalenia zawodowego nauczycieli w poprzednim 

roku budżetowym w terminie do dnia 31 marca danego roku.  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

dofinansowania dokształcania  i  doskonalenia  

zawodowego  nauczyciel 

 

WNIOSEK 

O DOFINANSOWANIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 

 

 

 

I.    DANE OSOBOWE 

 

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

2. Adres zamieszkania…………………………………………………………………… 

3. Nr telefonu………………………………………….....……………..………………. 

4. Miejsce pracy i adres………………………............................................................ 

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

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

6. Wykształcenie……………………………………………….…….……..............…… 

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

7. Staż pracy………..…………………………………………….................................... 

II.     INFORMACJA  O PODJĘTYCH STUDIACH/KURSACH ITP. 

 

1. Nazwa szkoły wyższej ………………………….………………......................................... 

2. Adres szkoły wyższej………………………………….……..……………………..………… 

3. Wydział …………………………………………………..………………...……………….. 

4. Kierunek studiów………..…………………………………………...………………… 

5. Specjalność……………………………………………………………………………………..…… 

6. Rodzaj studiów………………………………………………………………………………. 

7. Czas trwania studiów, liczba semestrów……………………………………………….…..... 

8. Rok studiów, semestr……………………………………….…………………………….... 

9. Wysokość opłaty za semestr…………………………………………… 

                                                                                                                                                         

  

        (miejscowość, data)                                                 (podpis nauczyciela) 
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r.
poz. 446) i art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379),
§ 6 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 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. z 2002 r. poz. 430 z
późn. zm.), § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 listopada 2015r. zmieniające
rozporządzenie 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. z
2015 r. poz. 1973) organ prowadzący opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania.
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