
ZARZĄDZENIE NR  26 /2019 

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚŁĄSKI 

                                                               z dnia 25.03.2019 r. 
 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 

ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfów Śląski. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.), § 7 i § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego 

nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 136) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% 

planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o 

których mowa w art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, 

wyodrębnione w budżecie Gminy Gryfów Śląski na rok 2019, przeznacza się na : 

a) opłaty za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie kończące się uzyskaniem 

odpowiednio tytułu zawodowego licencjata, magistra, studia podyplomowe, 

uzupełniające oraz kursy kwalifikacyjne prowadzone przez szkoły wyższe i zakłady 

kształcenia nauczycieli w wysokości 50 % wartości opłat za semestr w maksymalnej 

wysokości 800,00 zł 
 

b) opłaty za kursy kwalifikacyjne prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli dla 

nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub przedszkola w wysokości 100 % 
 

c) opłaty za seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty, szkolenia oraz inne formy 

doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzone odpowiednio przez placówki 

doskonalenia nauczycieli oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują 

doskonalenie zawodowe nauczycieli, dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły 

lub przedszkola w wysokości 100 % 

§ 2 

 

1. Nauczyciel zatrudniony w więcej niż jednej szkole lub przedszkolu, dla której organem 

prowadzącym jest Gmina Gryfów Śląski, może ubiegać się o dofinansowanie 

doskonalenia zawodowego, o którym mowa w  § 1 lit. a, tylko w jednej ze szkół lub 

placówce (wiodącej co do zatrudnienia nauczyciela) 

 

2. Dofinansowanie nie przysługuje nauczycielowi w przypadku powtarzania semestru lub 

roku studiów. 



3. Osoby, które nie ukończą kształcenia lub przerwą kształcenie, bądź zostaną zwolnione 

dyscyplinarnie, zobowiązane są do zwrotu w całości przyznanej kwoty. 
 

§ 3 

Dyrektor szkoły dofinansowuje w całości koszty przejazdów nauczyciela na bezpłatne 

szkolenia, jeżeli uzna rodzaj szkolenia za potrzebny dla szkoły. 

                                                                          § 4 

1. Warunkiem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli jest złożenie: 

a)   wniosku o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 1,  

b) dokumentów potwierdzających poniesione opłaty za daną formę dokształcania,  

c) zaświadczenia potwierdzającego kontynuację lub ukończenie kształcenia. 

 

2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 wypłacane jest na wskazany przez 

nauczyciela rachunek bankowy. 

 

3. Dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w § 1 

lit. c może być przekazywane na konto instytucji szkolącej na podstawie faktury oraz 

podłączonej listy uczestników  szkolenia. 

 

4. Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli podlegają akceptacji 

dyrektora szkoły/ przedszkola oraz organu prowadzącego, a w stosunku do dyrektora 

szkoły/przedszkola podlegają akceptacji Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 
 

§ 5 

Rodzaje form kształcenia, o których mowa w § 1  muszą wynikać z realizowanego przez 

szkołę/przedszkole rocznego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli i być ujęte                              

w złożonym w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim przez dyrektora wniosku                                  

o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2019. 

§ 6 

Przyjmuje się plan na dofinansowanie form doskonalenia nauczycieli Gminy Gryfów Śląski                  

w roku 2019, ustalając maksymalne kwoty dofinansowania form doskonalenia zgodnie                          

z wnioskami dyrektora szkoły/przedszkola, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego 

zarządzenia. 

§ 7 

1. Dyrektor szkoły/przedszkola w terminie do 30 listopada 2019 r. przedłoży Burmistrzowi 

Gminy i Miasta Gryfów Śląski plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli na rok 2020 przygotowany z uwzględnieniem wieloletniego planu 

doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

 



2. W planie , o którym mowa w ust. 1 należy wskazać formę realizacji doskonalenia 

zawodowego, specjalność/kierunek/tematykę doskonalenia, przewidywaną liczbę 

nauczycieli objętych dofinansowaniem form doskonalenia zawodowego oraz kwotę 

opłat za kształcenie.  

 

3. Do 31 stycznia 2020 r. dyrektor szkoły/przedszkola składa organowi prowadzącemu 

sprawozdanie ze sposobu wykorzystania przyznanych środków za poprzedni rok 

budżetowy.  

§ 8 

Traci moc Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski nr 133/2018 z dnia 11 grudnia 

2018 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania niektórych form doskonalenia zawodowego 

oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

§ 9 

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi szkoły/przedszkola, dla których organem 

prowadzącym jest  Gmina Gryfów Śląski. 

§ 10 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od  1 stycznia 2019 r. 

 

 

 

 


