
UCHWAŁA NR VII/73/19
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Bierutów” oraz  

planu dofinansowania i  określenia specjalności i form kształcenia, na które jest przyznane dofinansowanie 
w 2019r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z  
2019r. poz. 506) oraz art. 70a ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta 
Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 967) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie  Miasta i Gminy Bierutów  na rok 2019  wyodrębnia się środki na dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na 
wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

§ 2. 1. Ustala się „Regulamin przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Bierutów ”, stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala  się plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli  zatrudnionych  w placówkach 
oświatowych , dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Bierutów stanowiący załącznik nr 2 do 
uchwały .

3. Wprowadza się wzór wniosku nauczyciela o dofinansowanie kosztu kształcenia/ doskonalenia, zgodnie 
z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. Wprowadza się wzór wniosku nauczyciela zajmującego kierownicze stanowisko w szkole lub w przedszkolu 
o dofinansowanie kosztu kształcenia/doskonalenia zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokument sporządzono  po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Bierutowie

Irena Wysocka - Przybyłek
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Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII/73/19 

Rady Miejskiej  w Bierutowie 

z dnia 28.03.2019r. 

Regulamin przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i 

Gminę  Bierutów. 

§ 1 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o szkole – należy przez to rozumieć również inne 

placówki wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta 

Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gminę  Bierutów. 

§ 2 

Regulamin ma zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych 

przez Miasto i  Gminę  Bierutów. 

§ 3 

Ze środków na doskonalenie zawodowe dofinansowuje się: 

1. organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym 

nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze; 

2. przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych; 

3. organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia 

zawodowego; 

4. organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

5. szkolenie rad pedagogicznych; 

6. opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli; 

7. opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia 

zawodowego dla nauczycieli; 

8. koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli uczestniczących w 

różnych formach doskonalenia zawodowego, w szczególności uzupełniających lub 

podnoszących kwalifikacje. 

§ 4 

1. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku dzieli się w 

następujący sposób: 

1) 60% środków na dofinansowanie zadań, o których mowa w § 3 pkt 1-5, 

2) 40% środków na opłaty i koszty, o których mowa w § 3 pkt 6-8. 

2. Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2019 z puli pozostającej w 

dyspozycji Burmistrza dofinansowuje się następujące formy kształcenia: 

1) studia licencjackie; 

2) studia magisterskie; 

3) studia uzupełniające magisterskie; 

4) studia podyplomowe; 

5) kursy dające kwalifikacje i doskonalące, opłaty za egzaminy nadające kwalifikacje, 
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seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez 

dyrektora szkoły lub przedszkola; 

3. Ustala się na rok 2019 w porozumieniu z dyrektorami placówek oświatowych dla 

których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Bierutów maksymalną kwotę  

dofinansowania dla indywidualnych form dokształcania zawodowego w  wysokości 50% 

kosztów, nie więcej jednak niż 1500,00 zł  za semestr.  

4. Dofinansowanie przyznawane jest na częściowe pokrycie kosztów kształcenia w zakresie 

specjalności: 

- przyroda, edukacja dla bezpieczeństwa, doradztwo zawodowe, język angielski, pedagogika 

specjalna, socjoterapia, psychologia, muzyka, plastyka, logopedia, oligofrenopedagogika, 

surdopedagogika, terapia pedagogiczna,  wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, gimnastyka 

korekcyjna, rytmika, wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, informatyka, 

chemia, fizyka, wychowanie do życia w rodzinie, zajęcia techniczne 

 

§ 5 

 

1. Dofinansowanie form kształcenia, wypłacane będzie po złożeniu przez dyrektora szkoły do 

Burmistrza Bierutowa zatwierdzonego wniosku oraz kopii dokumentów, wymienionych 

ust 5. Wnioski składa się w następujących terminach: 

1) po ukończeniu i uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu: studiów podyplomowych 

jednorocznych, jednorocznych kursów dających kwalifikacje; 

2) po ukończeniu danego roku szkolnego/akademickiego i uzyskaniu zaświadczenia o 

ukończeniu danego roku szkolnego/akademickiego: studiów licencjackich, magisterskich 

uzupełniających magisterskich oraz studiów podyplomowych i kursów nadających 

kwalifikacje dłuższych niż jeden rok szkolny/akademicki. 

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 składają: 

1) nauczyciele szkół – do dyrektora szkoły zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały; 

2) nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze w szkołach - do Burmistrza Bierutowa 

zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały  

5. Do wniosków, o których mowa w ust. 1 należy dołączyć: 

1) oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu, na podstawie 

którego można jednoznacznie stwierdzić ukończenie danego etapu kształcenia lub innej 

formy doskonalenia zawodowego(zaświadczenie o ukończeniu); 

2) oryginalny dowód wpłaty poniesionej z w/w. tytułu. W przypadku uiszczenia jednorazowej 

opłaty za całość danej formy doskonalenia zawodowego – zaświadczenie o koszcie 

poszczególnych semestrów roku szkolnym 2018/2019 i/lub rozpoczętych do końca roku 

2019; 

3) fakturęVAT / rachunek wystawiony przez szkołę/ uczelnię. 

 

§ 6 

 

Dofinansowania danej formy doskonalenia zawodowego dokonuje dyrektor szkoły biorąc pod 

uwagę: 
1) kwalifikacje nauczycieli oraz zgłaszane przez nich potrzeby w zakresie ich uzupełniania i 

podnoszenia; 
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2) oceny przydatności form doskonalenia zawodowego w pracy nauczycieli; 

3) zadania związane z realizacją polityki oświatowej państwa oraz polityki Gminy. 

§ 7 

1. Dofinansowaniem mogą być objęte formy doskonalenia zawodowego ujęte w 

wieloletnim planie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, opracowanym przez 

dyrektora szkoły. 

2. O dofinansowanie mogą ubiegać się nauczyciele skierowani na daną formę kształcenia 

przez dyrektora szkoły.  

 

§ 8 

1. Dofinansowanie do opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nie 

przysługuje nauczycielowi w przypadku powtarzania semestru lub roku studiów oraz 

korzystania z urlopu dziekańskiego. 
2. Przerwanie przez nauczyciela toku określonej formy doskonalenia zobowiązuje 

nauczyciela do zwrotu otrzymanej kwoty dofinansowania. 

3.  Dofinansowanie form   o których mowa w § 4 ust. 2 podlega zwrotowi, jeżeli nauczyciel  

nie przepracuje w danej placówce oświatowej 3 lat od momentu ukończenia określonej 

formy kształcenia. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor w porozumieniu z 

Burmistrzem może zwolnić nauczyciela w całości lub w części od obowiązku zwrotu 

kwoty dofinansowania. 
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Załącznik nr 2 do Uchwały nr VII/73/19 

Rady Miejskiej  w Bierutowie 

z dnia 28.03.2019r. 

 

Nazwa szkoły Forma doskonalenia 

Kwota 

dofinasowania 

ogółem w złotych 

Szkoła 

Podstawowa w 

Bierutowie 

1.  organizacja szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym 

nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze; 

2. przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych; 

3. organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia 

zawodowego; 

4. organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

5. szkolenia rad pedagogicznych; 

6. opłata za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli; 

7. opłata za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia 

zawodowego dla nauczycieli; 

8. koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli uczestniczących w 

różnych formach doskonalenia zawodowego, w szczególności uzupełniających lub 

podnoszących kwalifikacje. 

 

22.480,00 

Szkoła 

Podstawowa w 

Wabieniach  

1.  organizacja szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym 

nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze; 

2. przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych; 

3. organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia 

zawodowego; 

4. organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

5. szkolenia rad pedagogicznych; 

6. opłata za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli; 

7. opłata za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia 

zawodowego dla nauczycieli; 

8. koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli uczestniczących w 

różnych formach doskonalenia zawodowego, w szczególności uzupełniających lub 

podnoszących kwalifikacje. 

 

5.456,00 

Szkoła 

Podstawowa w 

Zbytowej 

1.  organizacja szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym 

nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze; 

2. przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych; 

3. organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia 

zawodowego; 

4. organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

5. szkolenia rad pedagogicznych; 

6. opłata za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli; 

7. opłata za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia 

zawodowego dla nauczycieli; 

8. koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli uczestniczących w 

różnych formach doskonalenia zawodowego, w szczególności uzupełniających lub 

podnoszących kwalifikacje. 

 

4.768,00 

Przedszkole 

Miejskie w 

Bierutowie 

1.  organizacja szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym 

nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze; 

2. przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych; 

3. organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia 

zawodowego; 

4. organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

5. szkolenia rad pedagogicznych; 

6. opłata za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli; 

7. opłata za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia 

zawodowego dla nauczycieli; 

8. koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli uczestniczących w 

różnych formach doskonalenia zawodowego, w szczególności uzupełniających lub 

podnoszących kwalifikacje. 

 

5.600,00 

Ogółem   38.304,00 
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Załącznik nr 3 do Uchwały nr VII/73/19 

Rady Miejskiej  w Bierutowie 

z dnia 28.03.2019r. 

 
 

 

Wniosek Nauczyciela 

o dofinansowanie kosztu kształcenia/doskonalenia 

Wnoszę o przyznanie dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 

………………………………………….………….…semestrze roku szkolnego……………… 

(nazwa szkoły) 

 

I. Dane wnioskodawcy 

1. Imię i nazwisko 

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

2. Miejsce zamieszkania 

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

3. Miejsce pracy 

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

/nazwa szkoły, adres/ 

 

4. Staż pracy pedagogicznej ogółem: ....................….., w tym w danej szkole/placówce………  

5. Wymiar etatu: ................................  

6. Wykształcenie: 

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

7. Stopień awansu zawodowego: 

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

8. Nauczany przedmiot/y: 

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

II. Informacja o podjęty m kształceniu/doskonaleniu: 

1. Nazwa uczelni, zakładu kształcenia / organizatora doskonalenia  

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

………………………………………………………………………………… 

2. Kierunek/specjalność/tematyka: 

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

………………………………………………………………………………… 

3. Forma …………………………….., semestr ……………….., czas trwania: od…………… 

do ….................. 

 

4. Data udziału w wybranej formie doskonalenia zawodowego nauczyciela 

……………………………………………………………………………… 

Id: 002EFBF8-FB1D-4B9D-9349-4EBB0E6E3598. Podpisany Strona 1



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

III. Nazwa banku i numer konta, na które należy przesłać kwotę dofinansowania: 

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

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

IV. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb 

przyznania dofinansowania opłat za kształcenie/doskonalenie. Jednocześnie jestem 

świadoma/my przysługującego prawa dostępu do treści swoich danych ich prostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolny momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. ” 

Własnoręcznym podpisem stwierdzam prawidłowość danych zawartych w I-IV części 

wniosku. 

…………………., dnia……….............. 
          (miejscowość) 

 

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

                                                                        (czytelny podpis) 

 

V. Opinia Dyrektora: Czy wybrana forma doskonalenia jest zgodna z potrzebami szkoły w 

zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli opinia pozytywna/negatywna* (uzasadnienie) 

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

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

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

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

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

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

 

…………………., dnia……….............. 
          (miejscowość) 

 

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

                                                                        (czytelny podpis) 

 

5. Koszt udziału w kształceniu/doskonaleniu: 

Koszt kształcenia/do skona lenia 

w roku 2019 

Koszt przejazdów (delegacje) w 

roku 2019 

Razem 

   

 

6. Załączniki: 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 
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VI. Decyzja Burmistrza Bierutowa 
Na podstawie Uchwały Nr ..............................  Rady Miejskiej w Bierutowie  z dnia…………… 

w sprawie: ustalenia „Regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę 

Bierutów” oraz  planu dofinansowania i  określenia specjalności i form kształcenia, na które jest przyznane 

dofinansowanie w 2019r.  

zatwierdzam/ nie zatwierdzam sfinansowanie doskonalenia zawodowego w kwocie 

 .......................... (słownie) .............................................................................................. zł 

Bierutów, dn……………………….. 

 

                                                                                                    ………………………….. 
(podpis i pieczęć) 

 

 

1. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z uczelni o stopniu zaawansowania nauki, specjalności kształcenia oraz 

wysokości czesnego za jeden semestr 

2. oryginalny dowód wpłaty. 
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Załącznik nr 4 do Uchwały nr VII/73/19 

Rady Miejskiej  w Bierutowie 

z dnia 28.03.2019r. 

 
 

 

Wniosek nauczyciela zajmującego kierownicze stanowisko w szkole lub przedszkolu  

o dofinansowanie kosztu kształcenia/doskonalenia 

Wnoszę o przyznanie dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 

………………………………………….………….…semestrze roku szkolnego……………… 

(nazwa szkoły) 

 

I. Dane wnioskodawcy 

1. Imię i nazwisko 

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

2. Miejsce zamieszkania 

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

3. Miejsce pracy 

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

/nazwa szkoły, adres/ 

 

4. Staż pracy pedagogicznej ogółem: ....................….., w tym w danej szkole/placówce………  

5. Wymiar etatu: ................................  

6. Wykształcenie: 

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

7. Stopień awansu zawodowego: 

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

8. Nauczany przedmiot/y: 

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

II. Informacja o podjęty m kształceniu/doskonaleniu: 

1. Nazwa uczelni, zakładu kształcenia / organizatora doskonalenia  

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

………………………………………………………………………………… 

2. Kierunek/specjalność/tematyka: 

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

………………………………………………………………………………… 

3. Forma …………………………….., semestr ……………….., czas trwania: od…………… 

do ….................. 

 

4. Data udziału w wybranej formie doskonalenia zawodowego nauczyciela 

………………………………………………………………………………………………… 
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III. Nazwa banku i numer konta, na które należy przesłać kwotę dofinansowania: 

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

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

IV. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb 

przyznania dofinansowania opłat za kształcenie/doskonalenie. Jednocześnie jestem 

świadoma/my przysługującego prawa dostępu do treści swoich danych ich prostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolny momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. ” 

Własnoręcznym podpisem stwierdzam prawidłowość danych zawartych w I-IV części 

wniosku. 

…………………., dnia……….............. 
          (miejscowość) 

 

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

                                                                        (czytelny podpis) 

 

VI. Decyzja Burmistrza Bierutowa 
Na podstawie Uchwały Nr ..............................  Rady Miejskiej w Bierutowie  z dnia…………… 

w sprawie: ustalenia „Regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę 

Bierutów” oraz  planu dofinansowania i  określenia specjalności i form kształcenia, na które jest przyznane 

dofinansowanie w 2019r.  

zatwierdzam/ nie zatwierdzam sfinansowanie doskonalenia zawodowego w kwocie 

 .......................... (słownie) .............................................................................................. zł 

Bierutów, dn……………………….. 

                                                                                                    ………………………….. 
(podpis i pieczęć) 

 

1. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z uczelni o stopniu zaawansowania nauki, specjalności kształcenia oraz 

wysokości czesnego za jeden semestr 

2. oryginalny dowód wpłaty. 

3. fakturę  
 

5. Koszt udziału w kształceniu/doskonaleniu: 

Koszt kształcenia/doskonalenia 

w roku 2019 

Koszt przejazdów (delegacje) w 

roku 2019 

Razem 

   

 

6. Załączniki: 

…………………………………………………….. 

……………………………………………………. 
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