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Zarządzenie Nr 12/2018 
Wójta Gminy Kowiesy 
z dnia 28 lutego 2018 r. 

w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli 
oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opiat za kształcenie pobierane przez 
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2018 roku. 

Na podstawie art 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875 z póź. zm.) oraz art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Kart 
Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z póź. zm.) w związku z§ 7 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków 
na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych 
wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych 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 póź. zm.). 
zarządzam, co następuje: 

§ 1 
W budżecie Gminy Kowiesy na rok 2018 wyodrębnia się środki finansowe na dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 11.210,00 złotych stanowiącej 1 % 
planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w 2018 roku. 

§2 
Biorąc pod uwagę planowane wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwotę o której mowa w § 1, 
dzieli się na poszczególne szkoły w następujący sposób: 

1/ Szkoła Podstawowa w Jeruzalu - 3.598,00 zł 
2/ Szkoła Podstawowa w Ko~ie_sach - 7.612,00 zł 

§ 3 
Środki, o których mowa w § 1 przeznacza się na: 

• studia magisterskie i licencjackie jako druga specjalność, 

• studia podyplomowe doskonalące, 

• studia podyplomowe kwalifikacyjne, 
• studia i kursy kwalifikacyjne do nauczania języków obcych, 
• kursy doskonalące, 
• kursy kwalifikacyjne, 
• warsztaty metodyczne i inne krótkie formy doskonalenia, 
• konferencje, 
• szkolenia rady pedagogicznej, 
• koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli , którzy uczestniczą w 

różnych formach doskonalenia na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora 
szkoły, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje, 

• przygotowanie/zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych. 
§4 
Dofinansowanie kształcenia w szkole wyższej może być przyznane na wniosek. 
(wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia) 
1. Wnioski należy składać do: 
a/ dyrektorzy szkół - do Wójta Gminy 



bi nauczyciele - do dyrektora szkoły 
2. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje: 
a/ Wójt Gminy - w przypadku wniosku dyrektorów, 
bi dyrektor szkoły - w przypadku wniosków nauczycieli 

§ 5 
U stała się na rok 2018 maksymalną kwotę dofinansowania opłat czesnego za kształcenie w 
szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli w wysokości do 50% ponoszonych 
kosztów za kształcenie przez nauczyciela na semestr, nie więcej jednak niż 800,00 zł na semestr. 

§ 6 
W przypadku krótkich form doskonalenia zwrot kosztów może być dokonany do 100% kosztów 
szkolenia. 
§7 
Dofinansowanie opłaty czesnego o którym mowa w § 5 rue dotyczy nauczycieli, którzy 
nabywają uprawnienia emerytalne w latach 2018-2019. 

§ 8 
Dofinansowaniu podlegają priorytetowe specjalności i formy kształcenia - zgodne z potrzebami 
placówki - uwzględnione we wnioskach złożonych przez dyrektorów placówek oświatowych. 
W przypadku niewykorzystania środków finansowych na priorytetowe specjalności dopuszcza 
się możliwość wydatkowania pozostałej kwoty na inne kierunki i formy doskonalenia 
zawodowego - zgodnie z potrzebami placówki. 

§9 
1. Zobowiązuje się dyrektora szkoły do zawarcia z nauczycielem dokształcającym się urnowy, 
zawierającej klauzule o przepracowaniu co najmniej 3 lat w placówce po zakończeniu nauki - za 
wyjątkiem przypadków losowych. 
2. W przypadku, gdy nauczycjel,_któremu przyznano dofinansowanie - z własnej winy przerywa 
tok studiów lub tok doskonalenia, bądź nie ukończy studiów, zobowiązany jest zwrócić 
przyznane dofinansowanie w pełnej przyznanej wysokości. 

§ 10 
Dyrektor placówki, w terminie do dnia 31 marca 2019 roku, złoży organowi prowadzącemu 
sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli w roku 2018 - według załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 11 
Zobowiązuje się dyrektorów szkół do zapoznania nauczycieli z treścią niniejszego zarządzenia. 

§ 12 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

I 



(imię i nazwisko) 

(adres zamieszkania) 

Załącznik Nr I do Zarządzenia Nr 12/2018 
Wójta Gminy Kowiesy z dnia 28 lutego 2018 r. 

.................... .............. , dnia ................. 20 .... r. 

(nazwa organu) 

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA KSZTAŁCENIA 
W SZKOLE WYŻSZEJ 

I. Informacja o formie kształcenia. 

1. Nazwa, adres uczelni: 

2. Kierunek: ................................................... .......... .............. ....................................... . 
3. Specjalność: ............................ ................................................................................. .. 
4. Czas trwania kształcenia: ................... .......... .... .... ............ ... ............ .... ...................... . 
5. Rok studiów ....... ...................................... , semestr ...... ........................................... .. 
6. Rodzaj studiów: licencjackie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie* 
7. Koszt semestru nauki: ..................................... zł. 
8. Wnioskowana kwota o dofinansowanie: ..................... ..................... zł. 
Il. Stanowisko pracy (nazwa i adres placówki, nauczany przedmiot): 

III. Uzasadnienie wyboru formy i kierunku kształcenia: 

IV. Nazwa banku i numer konta, na które należy przesiać kwotę dofinansowania: 

(podpis nauczyciela) 

Załączniki: 

I) zaświadczenie z uczelni (rok, semestr oraz wysokość opłaty), 
2) potwierdzenie uczestnictwa w danej formie dokształcania lub doskonalenia wystawione 
przez organizatora, 
3) dowód wpłaty.* 

* niewłaściwe skreślić 



Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 12/2018 
Wójta Gminy Kowiesy z dnia 28 lutego 2018 r. 

Sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych przyznanych Szkole Podstawowej w 
................................ na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 
budżetowym 2018. 

Lp. Imię i nazwisko Kwota Nazwa kierunku Dofinansowanie 
nauczyciela dofinansowania dofinansowanego dotyczyło kierunku 

priorytetowego 
(zawartego w planie 
doskonalenia) 
TAKINIE* 

-

* proszę wpisać odpowiednio 


