
Zarządzenie Nr 5 / 2011 

Wójta Gminy Sławno 

z dnia   3 marca  2011 r. 

 

w sprawie podziału środków na doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach  prowadzonych przez Gminę Sławno. 

 

  Na podstawie § 6 ust. 2 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)  oraz  §7 Uchwały Nr V/17/11 Rady Gminy 

Sławno z dnia 23 lutego 2011 r.  w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli  ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sławno oraz specjalności i form 

kształcenia , na które dofinansowanie jest przyznawane  zarządzam, co następuje: 

 

 § 1.  Środki na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli dzieli się pomiędzy 

budżety poszczególnych szkół  w sposób stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego 

Zarządzenia . 

 § 2. Tryb i sposób przyznawania dofinansowania określa Regulamin przyznawania 

środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli stanowiący załącznik  Nr 2 

do niniejszego Zarządzenia. 

 § 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom szkół dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Sławno. 

 §4.  Traci moc Zarządzeni Nr 9/03 Wójta Gminy Sławno z dnia 17 marca 2003 roku  

w sprawie Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli 

zatrudnianych w placówkach oświatowych podległych gminie Sławno. 

   § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 stycznia  

2011 roku. 

 

 

 

 



 

 

 



Załącznik Nr 1 do 
Zarządzenia Nr 5/11 

Wójta Gminy Sławno 
z dnia  3 marca 2011 roku 

 
Podział środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2011 rok w szkołach prowadzonych przez Gminę Sławno 

 

 

Lp. 

 

 
Wyszczególnienie 

 

Publiczna Szkoła 
Podstawowa  

 im. J.P.II    

w Sławnie 

 

Publiczna Szkoła 
Podstawowa  

w Zachorzowie 

 

Publiczna Szkoła 
Podstawowa  

 im. W i H. 

Ossowskich  
w Kunicach 

 

Publiczna Szkoła 
Podstawowa  

w Celestynowie 

 

Publiczna Szkoła 
Podstawowa w 

Kamieniu 

 

Publiczna Szkoła 
Podstawowa w 

Kozeninie 

 

Publiczne 
Gimnazjum im. K 

Wielkiego  

w Szadkowicach 

 
Zespół Szkół 

Samorządowych 

w Prymusowej 
Woli 

 

1. 

studia wyższe zawodowe, 

studia magisterskie, studia 

podyplomowe 

 
600,00 

 

- 

 

- 

 

- 
 

400,00 

 

1.100,00 

 

- 

 

2.500,00 

 

2. 

kursy kwalifikacyjne 

 i udoskonalające, seminaria  

 i warsztaty 

 

1.000,00 

 

2.200,00 

 

2.900,00 

 

- 
 

1.500,00 

 

400,00 

 

1.280,00 

 

800,00 

 

3. 

 

Szkolenia rad pedagogicznych 
 

2.200,00 

 

800,00 

 

5.000,00 

 

2.500,00 

 

500,00 

 

1.800,00 

 

3.600,00 

 

3.000,00 

 

4. 

zakup materiałów 

szkoleniowych  
i informacyjnych 

 

1.500,00 

 

- 

 

1.000,00 

 

1.500,00 

 

1000,00 

 

- 

 

1.500,00 

 

- 

   
RAZEM 

 

5.300,00 

 

3.000,00 

 

8.900,00 
 

4.000,00 

 

3.400,00 

 

3.300,00 

 

6.380,00 

 

6.300,00 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 do 
Zarządzenia Nr 5/11 

Wójta  Gminy Sławno 
z dnia 3 marca 2011 roku 

 
 

 
 

Regulamin 

przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Sławno. 

 

 § 1 . Regulamin określa zasady podziału środków i dofinansowania doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Sławno. 

  § 2. 1.Dyrektor szkoły opracowuje wieloletni plan doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, uwzględniający w szczególności: 

1) program rozwoju szkoły  i związane z tym potrzeby kadrowe, 

2) plany rozwoju zawodowego poszczególnych nauczycieli, 

3) wnioski nauczycieli o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego (studia, kursy 

kwalifikacyjne, inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli). 

2. Do dnia 30 listopada każdego roku dyrektorzy szkół składają do Wójta Gminy Sławno 

wnioski o dofinansowanie form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli  

w następnym roku budżetowym, z uwzględnieniem planu, o którym mowa w ust. 1. 

3. Organ prowadzący opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół  

o których mowa w ust. 2. 

 

 § 3. 1.Z wnioskiem o dofinansowanie  doskonalenia zawodowego  może występować 

nauczyciel , który: 

a) posiada stałe zatrudnienie na  terenie Gminy Sławno, na co najmniej ½ etatu, 

b) posiada co najmniej stopień nauczyciela kontraktowego, 

c) podnosi kwalifikacje zgodnie z potrzebami kadrowymi i organizacyjnymi szkoły, co 

wymaga potwierdzenia na wniosku, 

d) uzupełnia kwalifikacje, które są niezbędne  do zajmowania stanowiska lub uzyska 

uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu zgodnie z potrzebami szkoły, 

e) nie korzysta  z innych źródeł dofinansowania. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach podyktowanych brakiem w danej szkole 

nauczyciela o danej specjalności/kierunku nauczyciel może otrzymać dofinansowanie  

w pierwszym roku pracy pod warunkiem podpisania zobowiązania, że po uzyskaniu 

uprawnień przepracuje w szkole, w której otrzymał dofinansowanie, przynajmniej 3 lata.  

3.Nauczycielowi, który otrzyma dofinansowanie do czesnego pobieranego przez szkoły 

wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli nie przysługuje dofinansowanie kosztów 

przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia. 

 

 



 

4.Nauczyciel kontynuujący naukę jednocześnie na dwóch kierunkach może ubiegać się  

o dofinansowanie tylko na jeden kierunek studiów. 

5. Dofinansowanie może nastąpić na podstawie pisemnego wniosku nauczyciela złożonego  

do dyrektora szkoły. Do wniosku nauczyciel załącza: 

a) aktualne zaświadczenie z uczelni lub zakładu kształcenia, potwierdzające fakt 

kontynuowania nauki na określonym kierunku, 

b) potwierdzoną kopię opłaty czesnego. 

6. Wzór wniosku o dofinansowanie indywidualnych form dokształcania i doskonalenia 

zawodowego nauczycieli określa załącznik Nr 1 do Regulaminu. 

 § 4. 1.Przyznane dofinansowanie podlega zwrotowi w przypadku: 

1) powtarzania semestru lub roku, 

2) przerwania studiów przed ich ukończeniem, 

3) rozwiązania umowy o pracę na prośbę lub z winy nauczyciela w ciągu 3 lat od chwili 

ukończenia dofinansowanej przez  Gminę Sławno formy doskonalenia. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może odstąpić od żądania zwrotu 

dofinansowania. 

 § 5. 1. Kwoty indywidualnych dofinansowań będą zróżnicowane w zależności  

od kosztów studiów, kursów, szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego oraz  

od posiadanych środków finansowych. 

2. Ze środków funduszu nie dofinansowuje się indywidualnych form doskonalenia 

zawodowego bezpośrednio związanych z awansem zawodowym nauczycieli. 

 

 § 6. 1.Dyrektor szkoły w terminie do 31 marca każdego roku składa organowi 

prowadzącemu sprawozdanie ze sposobu wydatkowania środków przeznaczonych na 

dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli za miniony rok 

budżetowy. 

2. Wzór sprawozdania ze sposobu wydatkowania środków stanowi Załącznik Nr 2  

do Regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  Nr 1 do Regulaminu  

 

 

 

WNIOSEK 

o przyznanie dofinansowania do dokształcania zawodowego nauczycieli 

 

Proszę o przyznanie mi dofinansowania na doskonalenie zawodowe. 
 

I.   Dane osobowe: 

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

2. Dokładny adres zamieszkania ............................................................................................... 
                                                                                                                     (kod pocztowy, miejscowośd, ulica, nr) 

3. Miejsce pracy ......................................................................................................................... 
                                                                                                           (nazwa placówki oświatowej, adres) 

4. Stopieo awansu zawodowego ................................................................................................ 

5. Stanowisko ............................................................................................................................ 
                                                                                                  (podad przedmiot nauczania)                               

6. Wykształcenie ........................................................................................................................ 
                                                                                             (poziom wykształcenia, kierunek) 

7. Staż pracy na stanowisku nauczyciela  .................................  w tym: 

 w szkołach prowadzonych przez  Gminę Sławno  …………………. 

 w danej szkole........................... 
 

II.  Informacje o formie dokształcania. 

1. Nazwa i wydział szkoły wyższej lub jednostki prowadzącej doskonalenie .......................... 
 

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

 

2. Siedziba jednostki .................................................................................................................. 
                                                                                                  (kod pocztowy, miejscowośd, ulica, nr) 

3. Typ dokształcania .................................................................................................................. 
                                                                                 (magisterskie, licencjat, uzup. do mgr, podyplomowe, inne) 

4. Kierunek ................................................................................................................................ 
5. Temat szkolenia, warsztatów, kursów organizowanych przez ODN lub inne jednostki 

 



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

 

6. Czas trwania .......................................................................................................................... 
                                                                                            (ilośd semestrów, dni, ilośd godzin) 

7. Stan studiów .......................................................................................................................... 
                                                                                                  (podad ukooczony semestr) 

8. Wysokość opłaty (za ostatni semestr, za kurs, szkolenie itp.) ............................................... 

Czy składano już wniosek o dofinansowanie w danym roku? Jeżeli tak to na jaką formę 

doskonalenia? Podać datę dofinansowania. 

 

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

 

W jakiej wysokości przyznano dofinansowanie? ...................................................................... 

 

Własnoręcznym podpisem stwierdzam prawidłowość powyższych danych. 

 

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

                                                                                                                                                           (data i podpis nauczyciela) 

III. Opinia dyrektora/  wójta w sprawie przyznania dofinansowania. 

(w opinii podać potrzeby szkoły w zakresie podjętej formy i kierunku kształcenia, 

doskonalenia, możliwość zatrudnienia zgodnie z wyuczonym kierunkiem, potwierdzenia 

zgodności z wieloletnim planem doskonalenia zawodowego nauczycieli) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

                                                                                                                                                              (data i podpis dyrektora/wójta) 



IV. Decyzja Dyrektora/Wójta 
 

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

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

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

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

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

 

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

         (pieczątka szkoły/organu prowadzącego)                                                                                                       (data i podpis dyrektora/wójta) 

 

 

 

 

Uwaga! Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z uczelni o stanie odbywanych studiów lub o ukończonej  

innej formie doskonalenia oraz dowód zapłaty za daną formę kształcenia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 do Regulaminu 

WZÓR 

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

/pieczątka szkoły/                                /miejscowość i data/ 

 

SPRAWOZDANIE 

Ze sposobu wykorzystania środków na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia 

nauczycieli w 20..… roku 

przez ……………………………………………………… 

/nazwa szkoły/ 

Środki przyznane: …………… 

Środki wykorzystane według poniższej tabeli  

Lp. Forma doskonalenia/dokształcania Kwota 

 

1. 

 

studia wyższe zawodowe, studia magisterskie, studia podyplomowe 

 

 

2. 

 

kursy kwalifikacyjne  i udoskonalające, seminaria  

 i warsztaty 

 

3. szkolenia rad pedagogicznych  

4. zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych  

RAZEM:   

 

……………………… 

/podpis dyrektora/ 

 



 

 


