
ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2015 

Burmistrza Miasta Kościerzyna 

z dnia 06 marca 2015r.  

 
w sprawie dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                                           

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) art. 70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

(tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. 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 

województw, 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. Nr 46, poz. 430), 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) oraz w wykonaniu uchwały Nr 

V/12/14  Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2015 rok. 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. W roku 2015 przeznacza się środki budżetowe na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia 

zawodowego nauczycieli w wysokości 64 353 zł stanowiące 0,5% planowanych środków przeznaczonych na wynagrodzenie 

osobowe dla nauczycieli. 

Ustala się następujący podział środków przeznaczonych na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli: 

1. 30 % środków pozostaje do dyspozycji organu prowadzącego tj.  19 305 zł 

2. 70 % środków pozostaje w dyspozycji dyrektorów szkół, w rozbiciu na poszczególne szkoły przedstawia się to 

następująco: 

 Szkoła Podstawowa nr 1                   6 480 zł 

 Szkoła Podstawowa nr 2                   4 839 zł 

 Zespół Szkół Publicznych nr 1        14 868 zł 

 Zespół Szkół Publicznych nr 2        10 309 zł 

 Zespół Szkół Publicznych nr 3          8 552 zł 

 

§ 2. Placówki oświatowe zobowiązane są do wykorzystania środków na doskonalenia zawodowe nauczycieli zgodnie                   

z cytowanym wyżej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz „Regulaminem dofinansowania dokształcania                      

i doskonalenia zawodowego nauczycieli” stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 3.  Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Biura Obsługi Placówek Oświatowych w Kościerzynie. 

 

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 0050.32.2014 Burmistrza Miasta  Kościerzyna z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 

dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

    Michał Majewski 

 

  Burmistrz Miasta Kościerzyna 

 
 
 
 
 
 
 



    Załącznik nr 1  
    do zarządzenia Nr 0050.24.2015 
    Burmistrza Miasta Kościerzyna  
    z dnia 06 marca 2015 r. 

 
 
 
 
 

REGULAMIN 

dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli 
 

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

zawodowego        nauczycieli w wysokości 0,5% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia 

osobowe nauczycieli. 

 

§ 2.  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 jest 

ona   zgodna z wieloletnim planem doskonalenia zawodowego nauczycieli. Plan powinien uwzględniać: 

  - program rozwoju szkoły lub placówki i związane z tym potrzeby kadrowe, 

  - plany rozwoju zawodowego poszczególnych nauczycieli, 

  - wnioski nauczycieli o dofinansowanie doskonalenia zawodowego. 

 

§ 3.  

1. Maksymalna kwota dofinansowania studiów wynosi 1200 zł za semestr. 

        Kwota ulega zwrotowi w przypadku nie zaliczenia semestru. 

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. 

 

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

dla grupy nauczycieli danej szkoły lub placówki albo szkół prowadzonych przez miasto Kościerzynę. W szczególnych 

przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły można pokryć całość kosztów indywidualnego szkolenia. 

 

§ 5. Wniosek o dofinansowanie, o którym mowa w § 3 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. 

 

§ 6. 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 stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       
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 

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) 

 

 


