
ZARZĄDZENIE NR 27/2019
BURMISTRZA WOLBORZA

z dnia 8 marca 2019 r.

w sprawie regulaminu dofinansowania form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli  zatrudnionych 
w publicznych szkołach i publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wolbórz

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994; zm: Dz. U. z 2018r.  poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) oraz uchwały Nr V/60/2019 Rady 
Miejskiej w Wolborzu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego dla nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 
kształcenie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Wolbórz

Burmistrz Wolborza
zarządza, co następuje:

§ 1. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa bez bliższego określenia o nauczycielu, należy przez to rozumieć 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wolbórz. 

§ 2. O dofinansowania:

1) opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie mogą występować nauczyciele, którzy:

a) podnoszą swoje kwalifikacje zgodnie z potrzebami kadrowymi i organizacyjnymi szkoły lub przedszkola 
oraz polityką oświatową Gminy Wolbórz;

b) zatrudnieni są na czas nieokreślony lub określony nie krótszy niż 1 rok w wymiarze co najmniej 0,50 
etatu.

§ 3. Nauczyciele, którzy ubiegają się o dofinansowanie doskonalenia zawodowego składają do Burmistrza 
Wolborza za pośrednictwem dyrektora szkoły lub przedszkola wniosek wg wzoru stanowiącego Załącznik 
Nr 1 do niniejszego zarządzenia z następującymi załącznikami:

1) kopią dyplomu ukończenia studiów lub aktualnym zaświadczeniem uczelni potwierdzającym, że 
wnioskodawca kształci się w ww. szkole na określonym kierunku lub dyplomem ukończenia studiów;

2) dowód wpłaty opłaty lub wydruk bankowy przelewu środków z konta osobistego dokumentujący zapłatę.

§ 4. Nauczyciele składają wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego w dwóch terminach tj:

1) do 30 kwietnia;

2) do 30 września.

§ 5. Wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego rozpatrywane są dwa razy w roku  w terminach:

1) do 31 maja;

2) do  31 października.

§ 6. Decyzję w sprawie przyznania dofinansowania do form doskonalenia zawodowego, o których mowa 
w § 2 podejmuje Burmistrz Wolborza lub upoważniony przez niego  pracownik Urzędu Miejskiego.

§ 7. Dyrektorzy szkół i przedszkoli  podpisują z nauczycielem, który otrzymał dofinansowanie umowę wg 
wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu, w której nauczyciel zobowiązuje się do 
przepracowania w szkole okresu 2 lat po ukończeniu doskonalenia zawodowego.

§ 8. Dofinansowanie nie przysługuje nauczycielowi w przypadku powtarzania semestru lub roku studiów 
lub korzystania z urlopu dziekańskiego, z wyłączeniem wypadków losowych.

§ 9. Nauczyciel zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez szkołę kosztów w razie:

1) niepodjęcia nauki lub jej przerwania z nieuzasadnionych przyczyn;

2) rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy nauczyciela, w trakcie 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub w okresie wskazanym w § 7 po jego ukończeniu;
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3) wcześniejszego niż w okresie wskazanym w § 7 rozwiązania stosunku pracy przez nauczyciela za 
wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia stosunku pracy z powodu mobbingu;

4) rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia przez nauczyciela na podstawie art. 55 Kodeksu pracy lub 
943 Kodeksu pracy mimo braku przyczyn określonych w tych przepisach.

§ 10. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach Burmistrz Wolborza może zwolnić nauczyciela ze zwrotu 
części lub całości przyznanego dofinansowania na jego wniosek po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły lub 
przedszkola.

§ 11. Środki przeznaczone na udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, 
szkoleniach, przekazuje się do dyspozycji dyrektora szkoły lub przedszkola i wydatkowane są zgodnie 
z zapotrzebowaniem, o którym mowa w §12 ust. 3.

§ 12. 1. Na każdy rok szkolny dyrektor szkoły i przedszkola określa potrzeby w zakresie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli uwzględniając:

1) wyniki nadzoru pedagogicznego;

2) wyniki egzaminu ósmoklasisty;

3) zadania związane z realizacją podstawy programowej;

4) wnioski nauczycieli o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego.

2. Dyrektorzy szkół i przedszkoli do 30 listopada danego roku, składają do organu prowadzącego wnioski 
o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku budżetowym uwzględniające 
potrzeby, o których mowa w ust. 1 wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3.

§ 13. W terminie do 31 marca każdego roku Dyrektor szkoły i przedszkola  składa Burmistrzowi Wolborza 
sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli w roku poprzednim.

§ 14. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 15. Traci moc Zarządzenie NR 16/2018 Burmistrza Wolborza z dnia 28 lutego 2018 roku dotyczące 
regulaminu dofinansowania form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Wolbórz.

§ 16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

  

 

Burmistrz Wolborza

Andrzej Jaros
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 27/2019

Burmistrza Wolborza

z dnia 8 marca 2019 r.

..................................................
                  (pieczęć szkoły) 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………

Adres zamieszkania (kod, miejscowość)  …………………………………

Pan 

Andrzej Jaros

Burmistrz Wolborza

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 

Na podstawie Zarządzenia Nr 27/2019 Burmistrza Wolborza z dnia 8 marca 2019 r.  w sprawie regulaminu 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach 
i publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wolbórz składam prośbę o dofinansowanie opłaty za 
dokształcanie pobieranej przez uczelnię.

1. Informacja o formie i specjalności dokształcania:

a) nazwa, adres uczelni:

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

b) kierunek: ……………………………………………………………………..

c) specjalność: …………………………………………………………………..

d) czas trwania kształcenia: ……………………………………………………..

e) rok studiów ……………………………, semestr …………………………...

f) rodzaj studiów – podyplomowe,

g) koszt jednego semestru …………...... zł

2. Informacja o formie doskonalenia zawodowego:

a) nazwa i adres instytucji organizującej doskonalenie zawodowe nauczycieli:

…...…………………………………………………………………………..

b) forma doskonalenia zawodowego:

c) nazwa/zakres tematyczny:

………………………………………………………………………………..

d) czas trwania (data) i miejsce realizacji:

………………………………………………………………………………..

e) koszt: …………………………………………………………………………

3. Miejsce zatrudnienia (nazwa i adres szkoły):

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

4. Stanowisko pracy, w tym nauczany przedmiot/ rodzaj prowadzonych zajęć, wymiar zatrudnienia:

……………………………………………………………………………………

5. Uzasadnienie wyboru formy i kierunku kształcenia:
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……………………………………………………

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

6. Opinia dyrektora 

odnosząca się do § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. 
w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, potwierdzająca, że wybrana forma 
doskonalenia jest zgodna z potrzebami placówki w zakresie doskonalenia nauczycieli:

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

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

…………………………………….                    ………………………………..
Data                                                                                                          Podpis dyrektora      

*  niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 27/2019

Burmistrza Wolborza

z dnia 8 marca 2019 r.

UMOWA O DOFINANSOWANIE DO OPŁAT ZA STUDIA

(dla nauczyciela)

Zawarta w dniu ………………………… w …………………………………między:

1) Gminą Wolbórz- …………………………………………………………………
                                                                  (podajemy pełną nazwę placówki)

reprezentowaną przez ……………………………………………………………......

……………………………………………………………………………………......
                                                             ( podajemy imię i nazwisko dyrektora szkoły lub przedszkola) 

a

2) …………………………………………………………………, zwaną/zwanym dalej

Nauczycielem zatrudnioną/zatrudnionym w ………………………………

następującej treści:

§ 1. Gmina Wolbórz przyznaje dofinansowanie do opłaty za kształcenie pobierane przez uczelnię w okresie 
……………………………………………………wysokości ……… zł (słownie złotych 
………………………………….) zgodnie z Zarządzeniem Nr 27/2019 Burmistrza Wolborza z dnia          
8 marca 2019r. w sprawie regulaminu dofinansowania form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli 
zatrudnionych w publicznych szkołach lub publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wolbórz.

§ 2. Nauczyciel zobowiązany jest do:

1) przepracowania w szkole lub przedszkolu, w którym jest aktualnie zatrudniony lub innej szkole, 
przedszkolu prowadzonym przez Gminę Wolbórz, co najmniej 2 lat po ukończeniu studiów, objętych 
dofinansowaniem, o którym mowa w § 1,

2) przedstawienia dyrektorowi szkoły lub przedszkola w którym jest aktualnie zatrudniony potwierdzenia 
ukończenia danego semestru studiów objętych dofinansowaniem, o którym mowa   w § 1,

3) zwrotu kwoty dofinansowania, o której mowa w § 1 jeżeli nie dotrzyma warunków określonych   w § 
2 pkt 1 i pkt 2, na zasadach określonych w Regulaminie dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
dla  nauczycieli zatrudnionych w szkołach lub przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wolbórz.

§ . Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach dla nauczyciela, dla szkoły, dla 
organu prowadzącego.

……………………………………. ………………………………………
                    (podpis 3nauczyciela)                                                                               (podpis i pieczęć dyrektora szkoły) 

OŚWIADCZENIE
do umowy o dofinansowanie do opłat za studia

Ja niżej podpisana/y proszę o wypłatę przyznanego dofinansowania do opłaty poniesionej za kształcenie 
pobierane przez uczelnię w wysokości

……………………………………………. złotych (słownie 
………………………………………………….. złotych) przelewem na konto.

Nazwa rachunku:

……………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………....
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Nr rachunku bankowego:

………………………………………………………………………………………

..……………………………..                                ………………………………................
               (miejscowość, data) (podpis nauczyciela)

Id: 7AFDDEEE-A7A2-4B16-BBD7-88D978084689. Podpisany Strona 2



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 27/2019

Burmistrza Wolborza

z dnia 8 marca 2019 r.

…………………………………………………………

          (Pieczęć adresowa szkoły)

POTRZEBY W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI NA ROK

                                                                ………………..

Na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie  
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 136) wnoszę o dofinansowanie 
nw. form doskonalenia zawodowego:

Forma doskonalenia Planowana liczba 
uczestników 

Planowana 
kwota 

opłaty za kształcenie pobierane przez uczelnie 
opłaty za seminaria, konferencje, wykłady, 
warsztaty, szkolenia oraz inne formy doskonalenia 
zawodowego nauczycieli prowadzone odpowiednio 
przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie 
oraz inne podmioty, których zadania statutowe 
obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli
opłaty za kursy kwalifikacyjne prowadzone przez 
placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli 
dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora 
szkoły lub placówki
koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia 
nauczycieli uczestniczących w  różnych formach 
doskonalenia zawodowego

……………………………                                          ………………………………
                 (miejscowość, data)                                                                                (pieczęć i podpis dyrektora szkoły)
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