
ZARZĄDZENIE NR 166/2009
BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP.

z dnia 30 grudnia 2009 r.

w  sprawie  planu  dofinansowania  form  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  oraz 
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez 
szkoły  wyższe  i  zakłady  kształcenia  nauczycieli  oraz  ustalenia  specjalności  i  form 
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Na podstawie § 6 ust. 2 oraz § 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) 
zarządzam, co następuje:

§  1.1.  Środki  na  dofinansowanie  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  dzieli  się 
pomiędzy poszczególne szkoły proporcjonalnie do liczby nauczycieli zatrudnionych w danej 
szkole. 

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 dzieli się w następujący sposób:
1) 70%  środków  przeznacza  się  na  dofinansowanie  opłat  za  kształcenie  nauczycieli 

pobieranych  przez  szkoły  wyższe  i  zakłady  kształcenia  nauczycieli  oraz  inne 
instytucje uprawnione do prowadzenia kształcenia,

2) 30%  środków  przeznacza  się  na  organizację  wszelkich  form  doskonalenia 
zawodowego  nauczycieli,  w  szczególności:  szkoleń,  seminariów,  warsztatów 
metodycznych i przedmiotowych, konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym 
zajmujących  stanowiska  kierownicze,  szkoleń  rad  pedagogicznych,  a  ponadto  na 
przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych.  

§ 2. Ustala się na rok 2010 maksymalną kwotę dofinansowania na kształcenie pobieraną 
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w następujących wysokościach:

1) 40% dofinansowania lecz nie  więcej  niż  1 500,00 zł  na nauczyciela  w ciągu roku 
budżetowego w następujących kierunkach kształcenia: edukacja dla bezpieczeństwa, 
edukacja  zdrowotna,  historia,  informatyka,  logopedia,  pedagogika  specjalna, 
organizacja i zarządzanie oświatą, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, plastyka, 
sztuka, technika, wychowanie do życia w rodzinie, wychowanie fizyczne.

2) 60% dofinansowania  za  kształcenie  w ciągu roku budżetowego w zakresie  języka 
angielskiego. 

§ 3. Doskonalenie zawodowe nauczycieli obejmuje następujące formy:
1) "Dokształcanie", przez które należy rozumieć:
a) studia wyższe oraz studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne nadające uprawnienia 

do nauczania drugiego lub kolejnego przedmiotu,
b) studia magisterskie, zawodowe nadające kwalifikacje do nauczania języków obcych 

oraz nauczycielskie kolegium języków obcych
c) studia  uzupełniające  dla  nauczycieli  legitymujących  się  dyplomem  ukończenia 

studium  nauczycielskiego,  pedagogicznego  studium  technicznego,  studium 
wychowania przedszkolnego oraz studium nauczania początkowego,

d) studia uzupełniające dla absolwentów kolegiów językowych oraz dla licencjatów,



e) studia  podyplomowe  z  zakresu  zarządzania  i  kursy  kwalifikacyjne  z  zakresu 
zarządzania oświatą, 

2) "Doskonalenie", przez które należy rozumieć:
a) udział  w  szkoleniach,  warsztatach  metodycznych  i  przedmiotowych,  seminariach 

oraz konferencjach szkoleniowych dla nauczycieli i dyrektorów,
b) szkolenie Rad Pedagogicznych.

§  4.1.  Z  wnioskiem  o  dofinansowanie  dokształcania  mogą  występować  nauczyciele, 
którzy  podnoszą  swoje  kwalifikacje  zgodnie  z  potrzebami  kadrowymi  i  organizacyjnymi 
szkoły, uzupełniają kwalifikacje, które są niezbędne do zajmowanego stanowiska, na którym 
nauczyciel jest zatrudniony lub uzyskają uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu 
(zgodnie z potrzebami szkoły), pod warunkiem, że:

1) posiadają, co najmniej stopień nauczyciela kontraktowego,
2) przepracowali w szkole prowadzonej przez Gminę Książ Wlkp., co najmniej 1 rok 
i są zatrudnieni w wymiarze, co najmniej 1/2 etatu,
3) nie korzystają z innych źródeł finansowania podjętego dokształcania.

2.  W  przypadku,  gdy  nauczyciel  studiuje  na  więcej  niż  na  jednym  kierunku, 
dofinansowaniu podlega tylko jeden z nich - wybrany i wskazany przez nauczyciela.
3.  Dofinansowanie  form,  o  których  mowa  w  §  3  ust.  1  nie  obejmuje  nauczycieli  w 
przypadkach,  gdy  w  danej  szkole  jest  już  zatrudniony  nauczyciel  z  odpowiednimi 
kwalifikacjami i zapewnia pełną obsadę godzinową w danym przedmiocie.  

§ 5.1. Warunkiem otrzymania dofinansowania, o którym mowa w § 3, dla studentów i 
uczestników kursów kwalifikacyjnych, jest podpisanie pomiędzy dyrektorem a nauczycielem 
Porozumienia określającego wzajemne prawa i obowiązki stron. 

2. Wzór Porozumienia stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Zarządzenia. 

§ 6.1. Nauczyciel,  który zamierza korzystać z dofinansowania do czesnego składa do 
Dyrektora  szkoły  wniosek  o  dofinansowanie  czesnego  wraz  z  zaświadczeniem 
potwierdzającym status  studenta/udział  w  kursie  oraz  o  wysokości  czesnego  za  semestr  
i kopią dokonanej wpłaty czesnego.

2.  Wzór  wniosku  o  dofinansowanie  czesnego  stanowi  Załącznik  nr  2  do  niniejszego 
Zarządzenia. 

§  7.1.  Wniosek,  o  którym mowa ust.1  pkt  1,  składa się  do w Sekretariacie  szkoły w 
terminach:

1) od dnia 1 lutego do dnia 31 marca danego roku, 
2) od dnia 1 października do dnia 30 listopada danego roku. 

2.  Rozpatrywane będą jedynie wnioski kompletne i złożone terminowo.

§ 8. Czynności dyrektora szkoły, o których mowa w § 5 ust. 1 i § 6 ust. 1 w stosunku do 
nauczycieli będących dyrektorami szkół wykonuje Burmistrz Książa Wlkp. 

§ 9. Wykonanie Zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy Książ Wlkp.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2010r. 



Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Burmistrza Książa 
Wlkp. 

166/2009 z dnia 30 grudnia 2009r. 

POROZUMIENIE

zawarte dnia ........................ w ……………………….

między ...................................................................................................................................................

reprezentowanym przez ........................................................................................................................

zwanego w treści umowy Pracodawcą

a Panią/Panem .......................................................................................................................................

zwaną/ zwanym w treści Porozumienia Pracownikiem, 

o treści następującej:

§ 1. Pracownik oświadcza, że jest studentem …. roku  (semestr ......) ……………………….

.............................................................................................................................................................., 

(nazwa uczelni/placówki)

na kierunku ………………………………………………………………………………………….., 

co zgodne jest z wieloletnim planem doskonalenia nauczycieli …………………………………….. 



…………………………………………………………………………………………………………

(nazwa szkoły)

i zobowiązuje się do ukończenia nauki zgodnie z przyjętym ........... - letnim programem nauczania.

§  2.1.  Pracodawca   zobowiązuje  się  wobec  pracownika  do  pokrycia  ........%  kosztów 
kształcenia, po złożeniu przez pracownika następujących dokumentów:

1) wniosek  do  .................................................................  o  dofinansowanie  kosztów  
kształcenia,

2) zaświadczenie z uczelni o przyjęciu na studia (zaliczeniu semestru) oraz o wysokości czesnego, 
3) oryginał dowodu wpłaty.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 stanowi Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Książa 

Wlkp. Nr 166/2009 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego  nauczycieli  oraz  ustalenia  maksymalnej  kwoty  dofinansowania  opłat  za  kształcenie, 
pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form 
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 

§ 3.1. Pracownik, po otrzymaniu od pracodawcy świadczenia wymienionego w § 2 niniejszego 
Porozumienia  zobowiązany  jest  do  niezwłocznego  zwrotu  tego  świadczenia  w  całości,  jeżeli  bez 
uzasadnionych przyczyn przerwie naukę w szkole. 

2. W przypadku powtarzania przez pracownika roku (semestru) nauki w szkole pracodawca 
może odmówić udzielenia świadczenia wymienionego w § 2 w okresie powtarzania roku (semestru).

§ 4.  Jeżeli  pracownik,  po otrzymaniu  od pracodawcy świadczenia,  o  którym mowa w § 2 
niniejszego Porozumienia, w trakcie nauki lub w okresie równym z czasem pobierania dopłat, licząc od 
zakończenia  danej formy doskonalenia: 

1) rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem,
2) z którym pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy 

jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na jego naukę.

§ 5. Niniejsze Porozumienie wiąże strony od dnia jego zawarcia.

§ 6. Zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.



§ 7.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie 
przepisy  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  12  października  1993r.  w 
sprawie  zasad  
i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. 
U.  
Nr 103, poz.472 z późn. zm.).

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze stron.

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

         /podpis pracownika/           / podpis pracodawcy/

           



Załącznik nr 2 

do Zarządzenia Burmistrza Książa 
Wlkp. 

166/2009 z dnia 30 grudnia 2009r.

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

(miejscowość, data)

Do Dyrektora/Burmistrza



………………….………………………………

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

I. Dane osobowe:

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

2. Adres zamieszkania, telefon ..............................................................................................................

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

3. Miejsce pracy .....................................................................................................................................

4. Adres miejsca pracy ..........................................................................................................................

5. Nauczany przedmiot główny, wymiar godzin ...................................................................................

6. Poziom wykształcenia, tytuł, ukończona szkoła/ uczelnia i kierunek studiów .................................

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

7. Numer rachunku bankowego, na który należy przekazać dofinansowanie

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

II. Informacje o podjętych studiach/kursach:

1. Nazwa i adres szkoły wyższej/ placówki ..........................................................................................

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

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

2. Wydział ..............................................................................................................................................

3. Kierunek studiów/kursu......................................................................................................................

4. Specjalność ........................................................................................................................................

5. Rodzaj studiów ..................................................................................................................................

(licencjackie, magisterskie, magisterskie II stopnia, podyplomowe)

6. Czas trwania studiów/kursu, liczba semestrów .................................................................................

7. Podać aktualny semestr .....................................................................................................................

8. Wysokość opłaty za semestr ..............................................................................................................



9. Wysokość dokonanej wpłaty .............................................................................................................

Do wniosku załączam:

1. zaświadczenie  z uczelni potwierdzające status studenta/udział w kursie oraz o wysokości czesnego 
za semestr lub

2. zaświadczenie o odbyciu lub odbywaniu kursu,
3. oryginał dowodu wpłaty. 

Jednocześnie oświadczam, iż:

1. zapoznałem/am się z Zarządzeniem Burmistrza Książa Wlkp. Nr 166/2009 z dnia 30 grudnia 2009r. 
w  sprawie  planu  dofinansowania  form  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  oraz  ustalenia 
maksymalnej  kwoty  dofinansowania  opłat  za  kształcenie,  pobieranych  przez  szkoły  wyższe  i 
zakłady  kształcenia  nauczycieli  oraz  ustalenia  specjalności  i  form  kształcenia,  na  które 
dofinansowanie jest przyznawane,

2. nie ubiegam się o dofinansowanie kosztów kształcenia w innej szkole prowadzonej przez Gminę 
Książ Wlkp., w zakresie objętym niniejszym wnioskiem, 

3.  potwierdzam zgodność informacji zawartych we wniosku z odpowiednimi dokumentami. 

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

(podpis nauczyciela)


