
Załącznik nr 1 

Do Zarządzenia nr 0161/5/2015 

Dyrektora Publicznego przedszkola                                                                                                     

w Nieborowicach 

z dnia 28.05.2015 r. 

 

REGULAMIN 

przyznawania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli 

Publicznego Przedszkola w Nieborowicach  

z dnia 8 maja 2015 r. 

 

Podstawa prawna: art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. 

Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.), Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej  

i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie 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. z 2002 r. Nr 46, 

poz. 430), coroczne zarządzenia Wójta Gminy Pilchowice w sprawie: planu dofinansowania 

form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania 

opłat doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które 

dofinansowanie jest przyznawane. 

 

1. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1 % 

planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli 

ustala corocznie organ prowadzący.  

2. Dyrektor przedszkola opracowuje wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli 

w oparciu o wieloletnią koncepcję pracy przedszkola, potrzeby kadrowe oraz wnioski 

nauczycieli o dofinansowanie form kształcenia i doskonalenia nauczycieli. 

3. Dyrektor przedszkola składa organowi prowadzącemu sprawozdanie z wykorzystanych 

środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli (załącznik nr 1) w poprzednim roku 

budżetowym w terminie do dnia 31 marca danego roku. 

4. O formie i wysokości dopłat do doskonalenia zawodowego decyduje dyrektor przedszkola 

w ramach posiadanego limitu środków przeznaczonych na ten cel. 

5. Ze środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli dofinansowuje się: 



1) organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli, 

2) organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, 

w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, 

3) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych, 

4) organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli wynikających z potrzeb edukacyjnych 

szkoły, 

5) organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,  

6) szkolenia rad pedagogicznych. 

6. Ze środków, o których mowa, dofinansowuje się również w części lub w całości: 

1) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 

nauczycieli, 

2) opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy 

doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora 

przedszkola, 

3) w szczególnych przypadkach koszty przejazdów oraz zakwaterowania                                 

i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez 

dyrektora przedszkola uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, 

a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje. 

7. Organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorami szkół ustala maksymalną kwotę 

dofinansowania opłaty pobieranej przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. 

Kwota refundacji kosztów kształcenia za jeden semestr studiów nie może przekroczyć 

70% pobieranej opłaty, ale nie więcej niż 1500,00 zł. 

8. Przydział środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

uwzględnia: 

1) kwalifikacje nauczycieli oraz zgłaszane przez nauczycieli potrzeby w zakresie ich 

uzupełniania i podnoszenia, 

2) ocenę przydatności form doskonalenia zawodowego w pracy nauczycieli, 

3) zadania związane z realizacją polityki oświatowej państwa. 

9. Z wnioskiem o dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia zawodowego mogą 

występować nauczyciele: 

1) osoby studiujące lub pragnące rozpocząć studia magisterskie, licencjackie na 

kierunkach odpowiadających potrzebom szkoły, 

2) absolwenci szkół wyższych pragnący podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe, 



3) absolwenci szkół wyższych pragnący uzyskać kwalifikacje pedagogiczne do 

nauczania przedmiotów w cyklu studiów podyplomowych, licencjackich, 

4) absolwenci kolegiów nauczycielskich, uczący zgodnie z kwalifikacjami 

i podwyższający swoje kwalifikacje do tytułu magistra lub licencjata. 

10. Podstawą przyznania środków nauczycielowi na kolejny semestr jest zaliczenie 

poprzedniego po przedłożeniu odpowiednich dokumentów. 

11. Nauczycielom przysługuje prawo uzyskania refundacji czesnego od pierwszego semestru 

studiów. 

12. Odmowa przyznania dofinansowania w danym semestrze nie pozbawia ponownego prawa 

ubiegania się o dopłatę w semestrze kolejnym, gdyż jej przyznanie uzależnia się od limitu 

środków oraz potrzeb kadrowych. 

13. Wnioski będą rozpatrywane przez dyrektora placówki na bieżąco w zależności od 

posiadanych środków finansowych. 

14. Przyznana dotacja zostanie przekazana na konto bankowe nauczyciela. 

15. Ustala się niżej wymienione wymagane dokumenty: 

1) wniosek o przyznanie dotacji (załącznik  nr 2), 

2) wniosek o przyznanie dopłaty do czesnego (załącznik  nr 3), 

3) umowa zawarta między dyrektorem przedszkola a nauczycielem w sprawie 

odpracowania czasu otrzymywania dopłaty do czesnego (załącznik  nr 4). 

16. Niniejszy regulamin został uzgodniony z Zarządem Związku Nauczycielstwa Polskiego 

Oddział w Pilchowicach. 

 

 

 

Przedstawiciel związków zawodowych  

 

 

Dyrektor  

 

 

 

 


