
ZARZĄDZENIE NR 0050. 53. 2019 
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ 

 
z dnia 7 maja 2019 r. 

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
maksymalnych kwot dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia, na które 

dofinansowanie jest przyznawane w roku 2019 

Na podstawie § 7 i § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. 
w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 136) Wójt Gminy 
Dobromierz, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych oraz w porozumieniu z dyrektorami szkół 
zarządza, co następuje: 

§ 1.1. Uwzględniając wnioski dyrektorów szkół ustala się na rok budżetowy 2019 plan dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego nauczycieli, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

2. Fundusz na wspieranie doskonalenia nauczycieli wynosi 0,8 % planowanych wydatków na 
wynagrodzenia osobowe nauczycieli, co stanowi kwotę 30573 zł. 
 3. Dofinansowanie przysługuje na wniosek nauczyciela złożony do dyrektora szkoły, natomiast wniosek 
dyrektora kierowany jest do wójta gminy. 

4.Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
 
§ 2. Dofinansowanie dotyczy wszystkich form kształcenia wymienionych w § 2 ust.1 rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia 
zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 136).  

 
§ 3. Dofinansowanie obejmuje nauczycieli studiujących w państwowych i niepaństwowych szkołach 

wyższych oraz publicznych lub niepublicznych zakładach kształcenia nauczycieli.  
 
§ 4. 1.W porozumieniu z dyrektorami szkół ustala się na rok 2019 r. maksymalne kwoty dofinansowania 

opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli:  
1) za każdy semestr studiów wyższych i studiów podyplomowych – do 70%, jednak nie więcej niż 2.000 zł, 
2) za kurs kwalifikacyjny lub kurs doskonalący – do 80 % , jednak nie więcej niż 1.200 zł. 
2. Dofinansowanie obejmuje opłaty poniesione za rok akademicki 2018/2019 po zakończonym semestrze lub 
roku. 

 
§ 5. 1.W porozumieniu z dyrektorami szkół ustala się w roku 2019 następujące specjalności i formy 

kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane: 
1) specjalności: doradztwo zawodowe, oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, bibliotekoznawstwo, terapia 
pedagogiczna, rewalidacja, pedagogika specjalna, praca z nowoczesnymi technologiami (TIK), język 
migowy, opieka i pomoc psychologiczna i pedagogiczna, neurodydaktyka, edukacja dla bezpieczeństwa, 
lekcje interaktywne, 
2) formy: studia podyplomowe, studia magisterskie i licencjackie, kursy kwalifikacyjne, kursy doskonalące, 
udział w konferencjach, seminariach, szkoleniach, warsztatach. 
 2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość objęcia dofinansowaniem innych form 
i specjalności kształcenia doskonalenia zawodowego nauczycieli niż wymienione w ust. 1, wynikających 
z bieżących potrzeb szkół, których nie można było przewidzieć w czasie opracowania planu doskonalenia 
zawodowego nauczycieli. 
 3. W przypadku przewidywanego niewykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie, na 
wniosek dyrektora w zależności od potrzeb szkoły, środki na doskonalenie zawodowe mogą być przesuwane 
z jednej formy doskonalenia na inną. 
 

§ 6. Za prawidłowe wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli odpowiada dyrektor szkoły. 
 



§ 7. Zobowiązuje się dyrektorów szkół do zapoznania nauczycieli z treścią niniejszego zarządzenia. 
 

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy oraz dyrektorom szkół. 
 

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.  
 
 
 
 

       Wójt 
(-) Jerzy Ulbin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 0050.53.2019 
Wójta Gminy Dobromierz 
z dnia 7 maja 2019 r.  

 
 

Plan finansowy form doskonalenia zawodowego nauczycieli  w roku 2019 
 
 
 

 
Kwota dofinansowania w zakresie: w (zł) 

 
 
L.p. 

 
Dysponent środków 

doskonalenia 
zawodowego 

 

§ 2 ust.1  
rozporządzenia 

§ 2 ust.2 
rozporządzenia 

§ 2 ust.3 
rozporządzenia  

 
Razem 

1 2 3 4 5 6 
1. Szkoła Podstawowa 

im Jana Brzechwy 
w Dobromierzu 

2100 1600 4443 8143

2. Szkoła Podstawowa 
im. Janusza 
Korczaka 

w Gniewkowie 

1100 900 6187 8187

3. Szkoła Podstawowa 
im. Henryka 
Sienkiewicza 

w Roztoce 

5245 1978 7020 14243

 
Razem: 

8445 4478 17650 30573

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Wójt 
(-) Jerzy Ulbin 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia Nr 0050. 53.2019 
Wójta Gminy Dobromierz 
z dnia 7 maja 2019 r. 

 
………………………, dnia .............................................. 

 
WNIOSEK NAUCZYCIELA / DYRETORA O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA OPŁATY ZA 

KSZTAŁCENIE 
 
I. DANE OSOBOWE          
1. Imię i nazwisko ...............................................................................................................................................  
2. Miejsce pracy ..................................................................................................................................................  
3. Staż pracy ........................................................................................................................................................  
4. Adres zamieszkania .........................................................................................................................................  
5. Posiadane kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia ..........................................................................................  
6. Nauczane przedmioty ...............................................................................................................................                       

 
Proszę o przyznanie dofinansowania opłaty za kształcenie w formie*  
1) kursu kwalifikacyjnego,  
2) studiów podyplomowych w semestrze ...............(podać semestr) roku akademickiego ............/.............  
3) innych form doskonalenia ......................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………….  
 
Uzasadnienie przydatności w pracy zawodowej formy doskonalenia zawodowego, na którą składany jest 
wniosek: 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
II. INFORMACJE O KSZTAŁCENIU, KTÓREGO WNIOSEK DOTYCZY 
 
Nazwa organizatora kształcenia 
 

 

Wydział, kierunek, specjalność studiów lub nazwa 
kursu kwalifikacyjnego lub innej formy 
doskonalenia 

 

Adres  organizatora kształcenia 
 

 

Czas trwania (podać okres od - do, liczbę semestrów 
i aktualny semestr)  

 

Wysokość opłaty za aktualny semestr, kurs lub inną 
formę doskonalenia 

 

Termin ukończenia kształcenia  
Własnoręcznym podpisem potwierdzam prawdziwość danych zawartych w I i II części wniosku . 
 
...................................................                                                     ............................................................  
(miejscowość, data)                                                                                (podpis nauczyciela / dyrektora) 
 
 
Załączniki: zaświadczenie z uczelni potwierdzające udział w studiach, potwierdzenie wpłaty lub 
zaświadczenie o wysokości opłat kursu.  
 



*zaznaczyć lub zaznaczyć i uzupełnić 
III. STANOWISKO DYREKTORA/ WÓJTA  
1. Przyznaję dofinansowanie opłaty za kształcenie w formie:  

1) kursu kwalifikacyjnego w kwocie ................................... zł (słownie złotych ................................. 
.........................................................),  

2) studiów podyplomowych w semestrze .................................. (podać semestr) roku akademickiego 
................./................. w kwocie .......................... zł (słownie złotych: …………………………......... 
......................................................),  

3) innej formy doskonalenia w kwocie .................................. zł ( słownie złotych ........................... 
................................................).  

2. Odmawiam przyznania dofinansowania opłaty za kształcenie w formie ..................................... 
...................................................................................................................................................... z powodu  
........................................................................................................................................................................  

 
……………………       ………………………………. 
(miejscowość, data)                                                                                          (pieczątka i podpis)  
 

 

 

 

 
         Wójt 
(-) Jerzy Ulbin 

 
 


