
ZARZĄDZENIE NR 45/2018
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie ustalenia dysponentów środków przeznaczonych w 2018 r. na doskonalenie zawodowe nauczycieli 
oraz określenia terminów i trybu przyznawania dofinansowania nauczycielom zatrudnionym w szkołach 

i placówkach prowadzonych przez gminę Małkinia Górna

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1185 z późn. zm.) oraz §6 ust. 2 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. Nr 46 poz. 430 z późn. 
zm.) oraz §5 Uchwały Nr 301/XLVII/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie planu 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania 
opłat za kształcenie pobrane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolu prowadzonych przez gminę Małkinia Górna na 2018 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Środki budżetowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego dzieli się pomiędzy szkoły i przedszkole, 
dla których organem prowadzącym jest gmina Małkinia Górna, proporcjonalnie do liczby nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach w przeliczeniu na etaty. Środki te pozostają w dyspozycji dyrektorów 
szkół i przedszkola.

§ 2. 1. Nauczyciele, którzy ubiegają się o dofinansowanie indywidualnego dokształcania, składają wniosek do 
dyrektora szkoły lub przedszkola, w którym są zatrudnieni, a dyrektor szkoły lub przedszkola – do wójta. Wzór 
wniosku stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Do wniosku należy dołączyć:

1) potwierdzenie uczestnictwa w danej formie dokształcenia lub doskonalenia wystawione przez organizatora,

2) zaświadczenie z uczelni (rok, semestr oraz wysokość opłaty).

3. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje:

1) dla nauczyciela – dyrektor szkoły lub przedszkola,

2) dla dyrektora szkoły lub przedszkola – wójt.

§ 3. 1. Decyzję o dofinansowaniu danej formy doskonalenia zawodowego podejmuje się biorąc pod uwagę:

1) kwalifikacje nauczycieli oraz zgłaszane przez nich potrzeby w zakresie ich uzupełniania i podnoszenia,

2) oceny przydatności form doskonalenia zawodowego w pracy nauczycieli,

3) zadania związane z realizacją polityki oświatowej państwa oraz polityki gminy.

2. Przyznane dofinansowanie podlega zwrotowi w przypadku:

1) przerwania z winy pracownika studiów lub kursu przed ich ukończeniem,

2) rozwiązania umowy o pracę na prośbę nauczyciela w ciągu 3 lat od chwili ukończenia studiów.

3. Refundacja za poniesione wydatki dokonywana będzie po zakończeniu każdego semestru lub formy 
doskonalenia.

4. Dofinansowaniu nie podlegają koszty związanie z podjęciem przez nauczyciela doskonalenia 
niewynikającego z potrzeb edukacyjnych szkoły lub przedszkola.

5. Dofinansowanie nie przysługuje nauczycielowi w przypadku powtarzania semestru lub roku studiów oraz 
w czasie korzystania z urlopu dziekańskiego.
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6. W przypadku, gdy nauczyciel studiuje lub dokształca się na więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu 
podlega tylko jeden z nich.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i przedszkola. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

mgr Bożena Kordek
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Załącznik do zarządzenia Nr 45/2018 

Wójta Gminy Małkinia Górna 

z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

 

 

WNIOSEK 

o przyznanie dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli 

 

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

2. Nazwa i adres szkoły ……………………………………………………………………...…. 

3. Aktualny poziom wykształcenia (pełna nazwa uczelni – ukończony kierunek) 

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

4. Nauczany przedmiot(y) …………………………………………………………………...…. 

5. Staż pracy na stanowisku nauczyciela ogółem …………… w obecnej szkole …………...… 

6. Informacja o rozpoczętej lub kontynuowanej formie doskonalenia zawodowego: 

1) pełna nazwa i adres zakładu kształcenia …………………………………………………….. 

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

2) forma doskonalenia zawodowego (w przypadku studiów należy podać kierunek i rodzaj 

studiów: magisterskie uzupełniające, podyplomowe, kurs kwalifikacyjny) ………………...…. 

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

3) liczba semestrów/godz. ogółem ………………………………………….………………….. 

4) koszt semestru/kursu ………………………………………………………………………… 

5) Koszt całkowity doskonalenia ……………………………………………………………..... 

6) kwalifikacje uzyskane po zakończeniu doskonalenia zawodowego ………………………… 

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

 

uzasadnienie wniosku 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb przygotowania 

decyzji o przyznaniu dofinansowania opłat za kształcenie pobieranej przez szkołę wyższą lub zakład kształcenia 

nauczycieli. 

 

 
……….........………………………….. 

/podpis nauczyciela/ 

Załączniki: 

1. ……………………………… 

2. ……………………………… 

3. ……………………………… 
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Opinia dyrektora lub organu prowadzącego 
(odnosząca się do §6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 listopada 2015 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli (…), potwierdzająca, że wybrana forma doskonalenia jest zgodna z potrzebami placówki w zakresie 

doskonalenia nauczycieli:  

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

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

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

 

……………………………………………………………. 

/data i podpis/ 

 

 

 

 

 

 

Informacja o przyznanym dofinansowaniu 
(wypełnia organ przyznający dofinansowanie) 

 

 

1. Przyznano/nie przyznano* dofinansowanie na (wymienić formę doskonalenia zawodowego 

i podać zakład kształcenia) – ....................................................................................................... 

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

w kwocie – ................................................................................................................................... 

na okres – ..................................................................................................................................... 

2. Uzasadnienie przyznania/nieprzyznania* dofinansowania  

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

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

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

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

 

 

 

..................................................... 
/podpis/ 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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