
Zarządzenie nr 10/2010 
Burmistrza Drezdenka 

z dnia 15 marca 2010 roku 
  

w sprawie:  przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 
ustalenia „Regulaminu przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli 
szkół i przedszkoli  podległych Gminie Drezdenko 
                                . 

Na podstawie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia  26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity - 
Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm. ) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli 
pomiędzy budŜety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze 
środków wyodrębnionych w budŜetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do 
spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków ( tekst jednolity - Dz. 
U. z 2002r. Nr 46 poz. 430 ) 
 

zarządza się , co następuje: 
  

§ 1 

Wyodrębnia się fundusz na dofinansowywanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 
wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe 
nauczycieli. 
 
§ 2 

1. Ze środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli pozostaje w 
dyspozycji: 

a) 50% organu prowadzącego  
b) 50% dyrektorów szkół  

2. Podziału środków o których mowa w ust. 1 pkt 2, pomiędzy poszczególne placówki 
oświatowe dokonuje się w oparciu o planowane roczne środki przeznaczone na 
wynagrodzenia osobowe nauczycieli w poszczególnych placówkach 
  
§ 3 

Zasady podziału funduszu, o którym mowa w § 2 oraz korzystania ze środków na 
doskonalenie zawodowe określa Regulamin przyznawania środków na wspieranie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli  podległych Gminie Drezdenko 
  
§ 4 

Ustala się Regulamin przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli szkół i przedszkoli  podległych Gminie Drezdenko który stanowi załącznik do 
zarządzenia 
 
§ 5 

Wykonanie zarządzenia  powierza się Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w 
Drezdenku. 

  
§ 6 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 

  



  

Załącznik do zarządzenia nr 10/2010 
Burmistrza  Drezdenka 

z dnia 15 marca 2010 r. 
 

Regulamin 

Przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli 

szkół i przedszkoli podległych Gminy Drezdenko 

  

         §1 

1. W ramach środków do dyspozycji organu prowadzącego dofinansowaniem objęte są 

następujące formy dokształcania  i doskonalenia, zgodnie z potrzebami organizacyjnymi i 

kadrowymi szkoły: 

a) studia podyplomowe, 
b) kursy kwalifikacyjne nadające uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu, 
c) licencjackie jako druga specjalność, 
d) studia magisterskie uzupełniające dla kolegiów językowych, licencjatów i innych 

kierunków jeŜeli nie posiada się tytułu magistra, 
e) kursy „ pracownia internetowa w szkole”, 
f)  szkolenia kadry kierowniczej, 
  

2.      W ramach środków  do dyspozycji dyrektora szkoły  dofinansowaniem obejmuje się :  
a)  organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli w 
     tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, 
b)  szkolenia zespołów problemowych i przedmiotowych, 
c)   inne formy doskonalenia ujęte w planie doskonalenia przyjętym przez radę 

pedagogiczną. 
d)  przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych  
e)   w miarę posiadanych środków nauczyciel moŜe otrzymać zwrot kosztów podróŜy  w 
     całości lub w części.  

  
§2 

1.    Z wnioskiem o dofinansowanie doskonalenia zawodowego moŜe występować nauczyciel, 
który  jest zatrudniony w placówce na co najmniej ½ etatu, 

  
§3 

1.     Nauczyciele, którzy ubiegają się o dofinansowanie indywidualnego dokształcania składają do 
MGZO  wniosek  w terminie do 30 listopada kaŜdego roku na I semestr  ,     do  28  lutego  
kaŜdego roku w terminie na semestr  (wzór wniosku stanowi załącznik do regulaminu) z 
załącznikami,: 

a) potwierdzeniem uczestnictwa w danej formie dokształcania lub doskonalenia 
wystawione przez organizatora, 

b)    zaświadczenie z uczelni ( rok, semestr oraz wysokość opłaty) 



2.    W przypadku gdy nauczyciel studiuje lub dokształca się na więcej niŜ jednym kierunku, 
dofinansowaniu podlega tylko jeden z nich. 

3.    Dofinansowanie nie przysługuje nauczycielowi w przypadku powtórzenia semestru lub roku 
studiów 

4.      Przyznane dofinansowanie podlega zwrotowi w przypadku: 
a)  przerwania, z winy pracownika, studiów lub kursu przed ich ukończeniem, 
b)  rozwiązania umowy o pracę na prośbę nauczyciela w ciągu 3 lat od chwili ukończenia 

studiów. 
  

§4 

1.    Decyzję o przyznaniu dofinansowania nauczycielowi podejmuje Zespół powołany przez 
dyrektora MGZO . 

2.   Nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze składają do organu prowadzącego wnioski o 
dofinansowanie udziału w doskonaleniu zawodowym w terminie określonym w § 3 pkt 1   . 

3.   Szkolenia i kursy dla kadry kierowniczej rozpatrywane są przez cały rok budŜetowy przez 
dyrektora MGZO. 
  

§5 

1.    Ustala się następującą wysokość dofinansowania poniesionych kosztów z tytułu doskonalenia 
zawodowego nauczycieli: 
a)  opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyŜsze i zakłady kształcenia nauczycieli do 
wysokości 50 %faktycznie poniesionej opłaty (za semestr) po zaliczeniu pierwszego 
semestru, 
b)  opłata za kursy kwalifikacyjne i doskonalące do 50% faktycznie poniesionej opłaty, 
c)  opłaty za udział w szkoleniach, kursach na podstawie skierowania dyrektora szkoły i 
przedszkola w seminariach, szkoleniach, konferencji szkoleniowych do 100% faktycznie 
poniesionej opłaty, 
d)  opłaty związane z innymi formami doskonalenia ujęte w planie doskonalenia przyjętym 
przez radę pedagogiczną  100% faktycznie poniesionych kosztów, 

2.     Podstawę do wypłaty dofinansowania stanowi protokół z posiedzenia Zespołu powołanego 
przez dyr. MGZO lub faktury wystawione przez podmioty świadczące usługi  w zakresie 
szkolenia, delegacja. 

  

§6 

Dyrektor szkoły lub przedszkola w terminie do 31 marca danego roku składa organowi 
prowadzącemu sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przeznaczonych na 
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w poprzednim roku budŜetowym. 
  
  

§7 

Dyrektor zapoznaje radę pedagogiczną z treścią niniejszego regulaminu oraz sprawozdaniem 
składanym corocznie organowi prowadzącemu 
  
 


