
ZARZĄDZENIE NR 0050/8/2023 

WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW 

z dnia 16 stycznia 2023 r. 

 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 

ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 r. za kształcenie nauczycieli 

zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świerczów 

 

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

(Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.1) oraz § 5 i § 6 Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania 

nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 

maksymalną kwotę dofinansowania opłaty za kształcenie, pobierane przez szkoły wyższe lub 

zakłady kształcenia nauczycieli na rok 2023, w brzmieniu stanowiącym załącznik 

do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Treść zarządzenia została uzgodniona z dyrektorami placówek oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Świerczów oraz związkami zawodowymi zrzeszającymi 

nauczycieli. 

§ 3. Zobowiązuje się dyrektorów szkół do: 

1) realizacji przedmiotowego planu oraz zapoznania nauczycieli z jego treścią, 

2) złożenia sprawozdania z realizacji przedmiotowego planu do dnia 31 marca 2024 roku. 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

WÓJT GMINY ŚWIERCZÓW 

mgr Barbara Bednarz 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 935, poz. 1116, poz. 

1700 i poz. 1730. 



Załącznik do Zarządzenia Nr 0050/8/2023 

Wójta Gminy Świerczów 

z dnia 16 stycznia 2023 r. 

 

PLAN 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenie maksymalnej 

kwoty dofinasowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe lub zakłady 

kształcenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Gminę Świerczów w 2023 roku 

 

§ 1. Na podstawie złożonych wniosków przez dyrektorów placówek oświatowych, 

przygotowanych z uwzględnieniem wieloletniego planu w zakresie potrzeb doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, w poszczególnych placówkach, ustala się na rok 2023 plan 

dofinansowania form doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w Gminie Świerczów. 

§ 2. 1. Wysokość środków finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na doskonalenie 

zawodowe nauczycieli na rok 2023 wynosi 21 110,46 zł.  

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 dzieli się w następujący sposób: 

1) 40% środków finansowych – przeznacza się na dofinansowanie opłat za kształcenie 

nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli oraz inne 

instytucje uprawnione do prowadzenia kształcenia; 

2) 60% środków finansowych – przeznacza się na organizację wszelkich form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli w szczególności: szkoleń, seminariów, warsztatów metodycznych 

i przedmiotowych, konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym zajmujących 

stanowiska kierownicze, szkolenie rad pedagogicznych oraz przygotowanie i zakup 

materiałów szkoleniowych i informacyjnych, a ponadto na dofinansowanie opłat za kursy 

doskonalące oraz inne formy doskonalenia zawodowego w tym koszty przejazdów 

nauczycieli, skierowanych przez dyrektora placówki. 

§ 3. Dysponentem środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, o których mowa w § 2 ust. 2 jest dyrektor placówki. 

§ 4. Środki na dofinasowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa 

§ 2 ust. 1, dzieli się pomiędzy poszczególne placówki oświatowe proporcjonalnie 

do wynagrodzenia osobowego nauczycieli, zatrudnionych w danej placówce oświatowej 

co przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Nazwa placówki oświatowej 
Wysokość środków 

finansowych w zł 

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świerczowie 8 630,76 zł 

2. Szkoła Podstawowa im. St. Moniuszki w Bąkowicach 5 184,91 zł 

3. Szkoła Podstawowa w Dąbrowie 7 294,79 zł 

 Razem: 21 110,46 zł 

 

§ 5. Ustala się na 2023 r. maksymalną kwotę dofinansowania opłaty za kształcenie, 

pobierane przez szkołę wyższą lub zakład kształcenia nauczycieli w wysokości 50% kwoty 

opłaty za kształcenie w ciągu roku budżetowego. 

 



§ 6. 1. Dofinansowaniem, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt. 1 obejmuje się w pierwszej 

kolejności: 

1) studia podyplomowe, studia wyższe i kursy kwalifikacyjne nadające uprawnienia do 

nauczania drugiego lub kolejnego przedmiotu; 

2) studia uzupełniające dla licencjatów. 

2. W 2023 r. pierwszeństwo w przyznawaniu dofinansowania dopłat do czesnego mają 

nauczyciele, którzy uzupełniają lub podnoszą swoje kwalifikacje zgodnie z potrzebami 

edukacyjnymi i kadrowymi szkoły lub przedszkola. 

§ 7. Świadczenie dopłaty do czesnego obejmuje nauczycieli, dla których dana placówka jest 

głównym miejscem pracy. 

§ 8. Nauczycielowi, który otrzyma dofinansowanie do czesnego pobieranego przez szkoły 

wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli nie przysługuje dofinansowanie kosztów przejazdów, 

zakwaterowania i wyżywienia. 

§ 9. 1. Dofinansowanie może nastąpić na podstawie zawartej umowy dyrektora                                           

z nauczycielem. Do umowy nauczyciel załącza aktualne zaświadczenie z uczelni lub zakładu 

kształcenia, potwierdzające fakt kontynuowania nauki na określonym kierunku oraz 

potwierdzoną kopię opłat czesnego. 

2. Dofinansowanie kształcenia dyrektora placówki oświatowej następuje na wniosek 

dyrektora, kierowany do rozpatrzenia przez Wójta Gminy. Wzór wniosku stanowi załącznik 

do niniejszego planu. 

§ 10. Nauczyciel kontynuujący naukę jednocześnie na dwóch kierunkach może ubiegać 

się o dofinansowanie tylko na jeden kierunek studiów w roku budżetowym. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach wynikających z Wieloletniego Planu Doskonalenia Zawodowego 

Nauczycieli i z braku chęci nauczycieli, może otrzymać dofinansowanie, o którym mowa 

w § 5 niniejszego planu. 

§ 11. Ze środków funduszu nie dofinansowuje się indywidualnych form doskonalenia 

zawodowego, bezpośrednio związanych z awansem zawodowym nauczycieli. 

§ 12. Zmiana planu może nastąpić w takim samym trybie jak jego wprowadzenie. 

 

 

 

WÓJT GMINY ŚWIERCZÓW 

          mgr Barbara Bednarz 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli oraz ustalenie maksymalnej kwoty dofinasowania opłat za 

kształcenie pobierane przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia 

nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych 
przez Gminę Świerczów w 2023 roku 

…………………………………, ………………………………. 
Miejscowość   data 
 

 

Wójt Gminy Świerczów 

 

WNIOSEK DYREKTORA 
 o przyznanie dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli 

 

Nazwisko i imię nauczyciela ubiegającego się o dofinansowanie: 

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

1. Dotychczasowy poziom wykształcenia: 

stopień i tytuł naukowy: ……………………………………………………………………. 

nazwa kierunku: ……………………………………………………………………………. 

uczelnia: ……………………………………………………………………………………. 

2. Miejsce zatrudnienia (nazwa szkoły, adres): 

………………………………………………………………………………………………

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

3. Przedmiot, który nauczyciel uczy, ewentualnie stanowisko: 

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

4. Aktualnie podjęta (kontynuowana) forma dokształcania: 

uczelnia (zakład kształcenia): ……………………………………………………………… 

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

wydział: ……………………………………………………………………………………. 

nazwa kierunku: ……………………………………………………………………………. 

typ kształcenia (np.: studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, kurs kwalifikacyjny, 

kurs doskonalący): ………………………………………………………………………….. 

 



5. Ilość semestrów ogółem (1, 3, 6, 10): ……………………………………………………….. 

6. Kolejny semestr kształcenia tj. ten, którego dotyczy refundacja: …………………………… 

7. Koszt kształcenia aktualnego (wskazanego w pkt. 6) semestru: ……………………………. 

8. Termin rozpoczęcia zajęć: …………….…..; termin zakończenia zajęć: …………………… 

9. Pisemna informacja dyrektora szkoły o zatrudnieniu (rodzaj umowy – na stałe, na czas 

określony – do kiedy) oraz informacja o konieczności danej formy kształcenia wg. potrzeb 

szkoły: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

……..………………………………. 
(imienny podpis i pieczęć dyrektora) 

OPINIA ORGANU PROWADZĄCEGO: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Data ………………………………….  Podpis ………………………………… 

 

DECYZJA O DOFINANSOWANIU: 

Zatwierdzam do realizacji dofinansowanie w wysokości ……………………………… . 

 

Data ………………………………  Podpis …………………………………… 

 


