
Zarządzenie Nr  150  / 2019 
Prezydenta Miasta Tczewa 
z dnia  29 kwietnia 2019 r. 

 
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli                 
na rok 2019 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                         
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506.)  i art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 3 i § 8 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie dofinansowania 
doskonalenia zawodowego nauczycieli ( Dz. U. z 2019 r., poz. 136 ) 
 
 

      Prezydent Miasta Tczewa 
zarządza, co następuje 

 
§ 1 

 
Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% 
planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, 
o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, wyodrębnione w budżecie miasta 
Tczewa na rok 2019, dzieli się w następujący sposób: 
1) 5 % do dyspozycji dyrektora szkoły / placówki na sfinansowanie organizacji szkoleń, 

konferencji i seminariów dla kadry kierowniczej placówek oświatowych, dla nauczycieli 
doradców metodycznych oraz dla wybranych grup nauczycieli, 

2) 75 % na opłaty indywidualne za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady 
kształcenia nauczycieli, za studia, kursy doskonalące, kwalifikacyjne, szkolenia, 
konferencje i seminaria, w tym  w przypadku skierowania także zwrot kosztów podróży, 

3) 20% na zbiorowe formy doskonalenia nauczycieli (organizację szkoleń, seminariów oraz 
konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska 
kierownicze), przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych, organizację 
warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia 
zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych na terenie miasta Tczewa.  

 
§ 2 

 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek dyrektora, Prezydent 
może wyrazić zgodę na przesunięcia środków między pkt 1), 2) i 3) w § 1 niniejszego 
zarządzenia. 
 

§ 3 
 

Środki, o których mowa w § 1 pkt 2, przeznacza się w szczególności na: 
1) Dofinansowanie studiów podyplomowych oraz kursów kwalifikacyjnych, w tym 

z uwzględnieniem: 

− zarządzania oświatą, 



− pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

− socjoterapii, 

− logopedii, 

− terapii pedagogicznej, 

− edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych (dawniej oligofrenopedagogika), 

− surdopedagogiki i tyflopedagogiki, 

− przekwalifikowania się nie związanego z planem rozwoju szkoły (tylko 
w uzasadnionych przypadkach). 

2) Organizację różnych form doskonalenia nauczycieli, z uwzględnieniem następujących 
priorytetów:  

− rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
ucznia, 

− obniżenie wieku szkolnego, 

− podnoszenie efektywności nauczania w szkołach,  

− zwiększanie szans edukacyjnych, 

− sposoby rozwiązywania problemów wychowawczych w szkołach, 

− doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, 

− wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i przedszkolu, 

− edukacja prozdrowotna, 

− edukacja kulturalna, 

− rozwijanie kompetencji cyfrowych umożliwiających korzystanie z zasobów 
informatycznych i multimedialnych. 

 
§ 4 

 
Wniosek o dofinansowanie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia, 
składa: 

1. nauczyciel do dyrektora szkoły będącej podstawowym miejscem pracy, 
2. dyrektor szkoły / placówki do Prezydenta Miasta. 

 
§ 5 

 
1. Z dofinansowania form doskonalenia zawodowego mogą korzystać nauczyciele szkół 

i placówek, dla których Gmina Miejska Tczew jest organem prowadzącym, którzy są 
zatrudnieni w wymiarze co najmniej ½ etatu. 

2. Z dofinansowania określonego w pkt 1 mogą korzystać nauczyciele zatrudnieni na 
podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony.  

3. Nauczyciele zatrudnieni na czas określony, mogą skorzystać z dofinansowania 
w przypadku zapewnienia zatrudnienia przez dyrektora szkoły lub placówki. 

4. W przypadku, gdy nauczyciel podejmuje studia podyplomowe na więcej niż jednym 
kierunku, dofinansowaniu podlega tylko jeden z nich. 

5. Dofinansowanie może być przyznane nauczycielowi po przepracowaniu co najmniej 
jednego roku w placówce prowadzonej przez Gminę Miejską Tczew. 

6. Przyznanie dofinansowania na pierwszym semestrze winno się wiązać 
z dofinansowaniem całego okresu kształcenia. 

 



§ 6 
 

Nauczyciel jest zobowiązany do zwrotu przyznanej kwoty dofinansowania, w przypadku: 
a) skreślenia z własnej winy z listy studentów, z wyjątkiem przyczyn losowych np.: 

choroby, 
b) rozwiązania na swój wniosek stosunku pracy w okresie 2 lat od dnia przyznania 

dofinansowania, 
c) wygaśnięcia stosunku pracy w trakcie trwania dokształcania, z przyczyn o których 

mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. 
z 2018 r.,  poz. 967 z późn. zm.). 

 
§ 7 

 
1. Maksymalna kwota dofinansowania opłat na kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe                        

i zakłady kształcenia nauczycieli może wynosić do 85% kosztów ponoszonych za 
kształcenie, nie więcej jednak niż 1.800 zł za semestr. 

2. Opłaty za szkolenia, seminaria, warsztaty, konferencje dla nauczycieli skierowanych 
przez dyrektora placówki mogą być finansowane w całości. 

 
§ 8 

 
Ustala się ogólny tryb postępowania w sprawie dofinasowania, o którym mowa w § 1 pkt 2: 
1. Wniosek o przyznanie dopłaty dla nauczyciela rozpatruje dyrektor szkoły lub placówki, 

po wnikliwej analizie perspektywicznych potrzeb kadrowych, a w przypadku dyrektora 
szkoły lub placówki Prezydent Miasta Tczewa. 

2. Do wniosku należy dołączyć : 
a) aktualne zaświadczenie z uczelni, potwierdzające fakt studiowania na określonym 

kierunku  i semestrze, 
b) potwierdzenie zapłaty czesnego za określony semestr. 

3. Dopłaty do czesnego dla nauczycieli przyznaje dyrektor szkoły lub placówki,                                   
a w przypadku dyrektora szkoły lub placówki Prezydent Miasta Tczewa. 

4. Dyrektor szkoły lub placówki po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku nauczyciela zawiera 
z nauczycielem umowę oraz czuwa nad realizacją jej postanowień. Umowa stanowi 
podstawę do wypłaty dofinansowania. 
W przypadku dyrektora szkoły lub placówki stosowną umowę zawiera Prezydent Miasta 
Tczewa. Wzór umowy stanowi odpowiednio załącznik nr 2 i 3 do niniejszego 
zarządzenia. 

5. Dopłata nie przysługuje w przypadku powtarzania danego roku (semestru) studiów                   
lub urlopu dziekańskiego. 

 
§ 9 

 
1. Wnioski nauczycieli rozpatrywane są przez komisję powołaną przez dyrektora placówki,                          

w składzie: 
a) dyrektor lub wicedyrektor placówki, 
b) przedstawiciel rady pedagogicznej, 
c) przedstawiciele związków zawodowych. 



2. Komisja powołana przez dyrektora placówki rozpatruje wnioski co najmniej dwa razy                 
do roku. 

 
 

§ 10 
 

Dyrektor szkoły lub placówki w terminie do dnia 31 marca danego roku składa 
sprawozdanie ze sposobu wykorzystania przyznanych środków na dofinansowanie 
doskonalenia nauczycieli w poprzednim roku budżetowym. 
 

§ 11 
 

Dyrektor szkoły  składa wnioski w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli na rok 2020 do dnia 30 listopada br. 
 

§ 12 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

wz. Prezydenta Miasta 
 

 

      Adam Burczyk 

 
      z-ca Prezydenta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr  …   / 2019   
Prezydenta  Miasta Tczewa 
w sprawie planu  dofinansowania form doskonalenia  
zawodowego nauczycieli  na  2019 r.  

 
Tczew, dnia .............................................. 

 
 
IMIĘ I NAZWISKO .....................................................................................................................  
ADRES ZAMIESZKANIA (kod, miejscowość, ulica) ................................................................ 
........................................................................................................................................................  
NUMER TELEFONU....................................................................................................................  
 

 

Pan/Pani …………………………...……………. 
Dyrektor Szkoły 
/Prezydent Miasta* 

 
WNIOSEK NAUCZYCIELA / DYREKTORA O DOFINANSOWANIE OPŁATY  

ZA KSZTAŁCENIE POBIERANEJ PRZEZ SZKOŁĘ WYŻSZĄ  
LUB ZAKŁAD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI 

Na podstawie Zarządzenia Nr … / 2019 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia ……. 2019 r.                         
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2019 r. składam 
wniosek z prośbą o dofinansowanie opłat do czesnego  / kursu*.  

1. Informacje o formie kształcenia: 
 
nazwa, adres uczelni/zakładu kształcenia 
nauczycieli 
 

 

kierunek 
 

 

czas trwania kształcenia 
 

 

rok studiów/kursu  
 

 

semestr 
 

 

rodzaj studiów - zawodowe, magisterskie, 
podyplomowe, doktoranckie* lub rodzaj kursu 
kwalifikacyjnego (nazwa) 

 

koszt semestru nauki 
 

 

całkowity koszt nauki 
 

 

wysokość otrzymanego dofinansowania za rok 
akademicki ………………………………. 

 

wysokość otrzymanego dofinansowania za rok 
akademicki ………………………….. 

 

wnioskowana kwota o dofinansowania 
 

 

* - odpowiednie podkreślić 

 
2. Miejsce zatrudnienia (nazwa i adres placówki):  
 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 



 
3. Stanowisko pracy (nauczany przedmiot, status zawodowy):  
 
.................................................................................................................................................................... 
4. Krótkie uzasadnienie wyboru formy i kierunku kształcenia:  
 
.................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
5. Nazwa banku i numer konta, na które należy przesłać kwotę dofinansowania: 
 
.................................................................................................................................................................... 
 
 

…………………………………………………. 
                podpis nauczyciela / dyrektora 

 

6. Opinia dyrektora (odnosząca się do § 7 ust. 3 i § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego 
nauczycieli ( Dz. U. z 2019 r., poz. 136 ), potwierdzająca, że wybrana forma doskonalenia jest zgodna   

z przyjętym w szkole wieloletnim planem doskonalenia nauczycieli ).  
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 

 
                    

 
…………………………………………..    ………………………………………….. 
                          data                                                                                        pieczęć i podpis dyrektora 
 
 
Załączniki: 
1. Aktualne zaświadczenie z uczelni. 
2. Potwierdzenie zapłaty czesnego za określony semestr 
 
 
 
 
 
 
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia                    
29 sierpnia 1997 r.  O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.). 

 
 
 
Tczew, dnia ……………………………   ……………………………………………… 

     (podpis nauczyciela / dyrektora) 
* - odpowiednie podkreślić 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr     / 2019 
Prezydenta  Miasta Tczewa  
w sprawie planu  dofinansowania form doskonalenia  
zawodowego nauczycieli  na 2019 r.  

 
UMOWA nr ……………… 

z dnia ………………………... 
 

w sprawie dofinasowania studiów 
 
o kierunku 
………………………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa kierunku, uczelni) 

 
zawarta pomiędzy 
………………………………………………………………………………………………….…….. 

(nazwa i adres szkoły/placówki) 

reprezentowanym przez 
………………………………………………………………………………………………………… 
a ……………………………………nauczycielem ………….………..….…………………………… 
       (imię i nazwisko nauczyciela)     (nazwa i adres szkoły/placówki) 

 
§ 1 

Na podstawie § 8 ust. 4 zarządzenia nr ….. / 2019 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia … …….. 2019 r.                        
po stwierdzeniu spełniania kryteriów przyznano Pani/Panu dofinansowanie z przeznaczeniem na 
dopłatę do studiów na kierunku, specjalności…………………………………………………… 
w kwocie …….…., która zostanie wypłacona do dnia………………………………. . 

 
§ 2 

1. Nauczyciel zobowiązuje się do: 
a. Zwrotu kosztów dofinansowania w przypadku rezygnacji nauczyciela z pracy w szkole lub 

placówce w ciągu 2 lat po zakończeniu studiów. 
b. Zwrotu kosztów dofinansowania w przypadku przerwania kształcenia z winy nauczyciela. 
c. Zwrotu kosztów dofinansowania w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego nauczyciela. 

2. Obowiązek określony w § 2 ust 1 pkt a nie dotyczy nauczyciela, który podjął pracę w innej szkole                    
lub placówce oświatowej podległej Gminie Miejskiej Tczew. 

 
§ 3 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły/placówki może zwolnić nauczyciela 
w całości lub w części  z obowiązku zwrotu dofinansowania. 

 
§ 4 

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 
 

§  5 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
 
 
 
………………………………………..                  ………………………..…………………..… 
             (nauczyciel)       (imię i nazwisko, stanowisko, podpis osoby upoważnionej) 

 
 

 



Załącznik nr 3 do zarządzenia nr     / 2019 
Prezydenta  Miasta Tczewa 
w sprawie planu  dofinansowania form doskonalenia  
zawodowego nauczycieli  na 2019 r.  

 
UMOWA nr ……………. 

z dnia ………………………… 
 

w sprawie dofinasowania studiów 
 
 
o kierunku 
………………………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa kierunku, uczelni) 
 

zawarta pomiędzy  Urzędem Miejskim w Tczewie, pl. Piłsudskiego 1,  
 
reprezentowanym przez 
…………………………………………………………………………………………… 
 
a ……………………………………………………………………………… 
                   (imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówki)  
     

§ 1 
 

Na podstawie § 8 ust. 4 zarządzenia nr ……/ 2019 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia … ……2019 r.                          
po stwierdzeniu spełniania kryteriów przyznano Pani/Panu dofinansowanie z przeznaczeniem na 
dopłatę do studiów na kierunku, specjalności…………………………………………………………. 
w kwocie ……………..., która zostanie wypłacona do dnia ……………………………. . 

§ 2 
1. Dyrektor zobowiązuje się do: 

a. Zwrotu kosztów dofinansowania w przypadku rezygnacji z pracy w szkole lub placówce 
w ciągu 2 lat po zakończeniu studiów. 

b. Zwrotu kosztów dofinasowania w przypadku przerwania kształcenia z winy dyrektora szkoły                        
lub placówki. 

c. Zwrotu kosztów dofinansowania w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego. 
2. Obowiązek określony w § 2 ust 1 pkt a nie dotyczy dyrektora, który podjął pracę w innej szkole lub 

placówce oświatowej podległej Gminie Miejskiej Tczew. 
 

§ 3 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta może zwolnić dyrektora w całości lub  
w części  z obowiązku zwrotu dofinansowania. 
 

§ 4 
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 
 

§  5 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
 
 
………………………………………..       ………………………..……………… 
              (dyrektor szkoły/ placówki)        (imię i nazwisko, stanowisko, podpis osoby upoważnionej) 


