
ZARZ"DZENIE NR 14/2017 
WGITA GMINY NOWE MIASTO 

z dnia 28 lutego 2017 roku 

w sprawie 	 Regulaminu przyznawania srodkow na dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkolach i przedszkolu, dla 
ktorych organem prowadz~cym jest Gmina Nowe Miasto. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorz~dzie gminnym (Dz. U. 2016r. poz. 446 z poin. zm.), art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. 2016r. poz. 1379 z pozn. zm.) oraz §6 i §7 

rozporz~dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marc a 2002 roku w sprawie 

sposobu podzialu srodkow na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiydzy 

budzety poszczegolnych wojewodow, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze 

srodkow wyodrybnionych w budzetach organow prowadz~cych szkoly, wojewodow, ministra 

wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania oraz szczegolowych kryteriow i trybu 

przyznawania tych srodkow (Dz. U. 2002r. Nr 46 poz. 430 z poin. zm.), zarz~dzam co 

nastypuje: 

§1 

Wprowadza Sly Regulamin przyznawania srodkow na dofinansowanie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkolach i przedszkolu, dla ktorych organem 

prowadz~cym jest Gmina Nowe Miasto w brzmieniu stanowi~cym Zalqcznik do niniejszego 

zarz~dzenia. 

§2 

Wykonanie zarz~dzenia powierza siy Kierownikowi Referatu Organizacyjnego i Oswiaty. 

§3 

Zarz~dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 



Zalqcznik do Zarz'!dzenia Nr 14/2017 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 28 lutego 2017 roku 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA SRODKOW NA DOFINANSOWANIE 

DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH 


W SZKOLACH I PRZEDSZKOLU, DLA KTORYCH ORGANEM PROWADZ1\CYM 

JEST GMINA NOWE MIASTO 


ROZDZIALI 

Postanowienia ogolne 


§1 

IIekroc w dalszej cZysci Regulaminu jest mowa 0: 

1) 	 szkole - nalezy przez to rozumiec szkoly i przedszkole, 

2) 	 nauczycielu - nalezy przez to rozumiec rowniez dyrektorow, 

3) 	 Regulaminie - nalezy przez to rozumiec Regulamin przyznawania srodkow na 

dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkolach 

i przedszkolu, dla ktorych organem prowadz~cym jest Gmina Nowe Miasto, 

4) 	 rozporz~dzeniu - nalezy przez to rozumiec rozporz~dzenie Ministra Edukacji Narodowej 

i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podzialu srodkow na wspieranie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiydzy budzety poszczegolnych wojewodow, 

form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze srodkow wyodrybnionych 

w budzetach organow prowadz~cych szkoly, wojewodow, ministra wlasciwego do spraw 

oswiaty i wychowania oraz szczegolowych kryteriow i trybu przyznawania tych srodkow 

(Dz. U. 2002r. Nr 46 poz. 430 z poin. zm.) 

§2 

Na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela 
(Dz. U. 20 16r. poz. 1379 z poin. zm.) w budzecie Gminy Nowe Miasto na kaZdy rok budzetowy 

wyodrybnia siy srodki na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkolach 
prowadzonych przez Gminy Nowe Miasto. 

§3 
1. 	 Na kazdy rok szkolny dyrektor szkoly i przedszkola okresla potrzeby w zakresie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z §6 ust. 1 rozporz~dzenia, nastypnie 

corocznie w terminie do 30 listopada sklada do organu prowadz~cego wniosek 
o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w nastypnym roku budzetowym, 
stanowi~cy Zalqcznik Nr 1 do niniejszego regulaminu. 

2. Organ 	prowadz~cy opracowuje na kaZdy rok budzetowy plan dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustala maksymaln~ kwoty dofinansowania opbt 
pobieranych przez szkoly wyzsze i zaklady ksztalcenia nauczycieli oraz specjalnosci i formy 
ksztalcenia, na ktore dofinansowanie jest przyznawane. 



ROZDZIAL II 


Zasady i tryb dofinansowania oplat za ksztalcenie pobierane przez szkoly wyzsze 


i zaklady ksztalcenia nauczycieli 


1. 	 Z wnioskiem 0 dofinansowanie opiat za ksztakenie pobierane szkoiy 

i zakiady mog,!: wystcrpowac nauczyciele, kt6rzy: 

1) posiadaj,!: co najmniej stopien kontraktowego, 

2) podnosz'!: swoje kwalifikacje z potrzebami kadrowymi i organizacyjnymi 

3) s,!: na umowy 0 na czas nieokreslony, w wymiarze co 

najmniej Yz 
4) 	 musz'l: uzupdniac swoje kwalifikacje, kt6re s'l: niezbydne do zajmowania stanowiska, 

na kt6rym uzyskaj,!: uprawmema 

dodatkowego zgodnie z potrzebami 

5) korzystajq z innych zr6dd dofinansowania. 

2. 	 mozna na zaopiniowany 


szkoly, skierowany do W6jta Gminy Nowe Miasto i zlozony w Sekretariacie 


Nowe Miasto, 09 - 120 Nowe Miasto ul. Apteczna 8. 


3. 	 Wz6r wniosku 0 opiaty za pobierane 


i zaklady ksztakenia nauczycieli stano wi Za/qcznik Nr 2 do 


4. 	 0 dofinansowanie oplaty za ksztakenie pobierane szkoIY'''''7'''''P 


zakonczonym semestrze. 


5. 	 Do dokument, na podstawie mozna 

ukonczenie danego semestru (etapu ksztakenia) oraz oryginal lub 

uwierzytelnion'l: kserokopit( dokumentu, potwierdzaj,!:cego opiaty za ksztakenie. 

6. 	Ustala sit( nastt(puj'l:ce terminy wniosk6w 0 dofinansowanie oplaty za ksztalcenie 

pobierane przez i zak/:ady nauczycieli: 

1) do 31 marca danego roku, 

do 31 

7. 	Wnioski,o kt6rych mowa w ust. 6 rozpatrywane S'l: dwa w roku: 


1) do konca kwietnia danego roku, 


2) listopada roku. 


8. 	 przypadku, nauczyciel studiuje na wit(cej niz jednym kierunku, dofinansowaniu 

podlega tylko jeden z nich. 

9. 	 Dofinansowanie przysfuguje w przypadku semestru lub roku 

studi6w oraz z urlopu dziekanskiego. 

10. dofinansowania zwrotowi w przypadku: 

1) 	 przerwania z winy nauczyciela toku okreslonej fonny doskonalenia, 


rozwiqzania umowy 0 na prosbt( w 3 lat od chwili 


studi6w. 


11. 	 NauczycieJ, kt6ry otrzymai dofinansowanie do indywidualnej fonny ksztakenia lub 

doskonalenia zawodowego, a fonny nie ukonczyl, nie moze ubiegac 

na w/w fonny przez okres 3 od dnia 



12. 	 Przyznane dofinansowanie nie podlega zwrotowi , jezeli nauczyciel kontynuuje zatrudnienie 

w wymiarze, co najmniej 1/2 etatu w szkole prowadzonej przez Gminy Nowe Miasto lub 

rozwi~zanie stosunku pracy nast",pilo z przyczyn lez",cych pO stronie pracodawcy. 

13. 	 W szczeg61nie uzasadnionych sytuacjach losowych W6jt Gminy Nowe Miasto moze podj~e 

decyzjy 0 umorzeniu zwrotu cZysci lub calosci przyznanego dofinansowania na wniosek 

nauczyciela lub po zasiygniyciu opinii 0 zasadnosci rozpatrzenia wniosku po raz ko1ejny. 

14. 	 0 przyznaniu dofinansowania nauczyciel otrzymuje pisemne powiadomienie, a w 

przypadku odmowy przyznania dofinansowania powiadomienie wraz z uzasadnieniem. 

ROZDZIAL III 

Zasady i tryb dofinansowania oplat za kursy kwalifikacyjne i doskonal~ce, seminaria 


oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych 

przez dyrektora szkoly 


§5 
1. 	 Dofinansowania oplat za kursy kwalifikacyjne i doskonal~ce, seminaria oraz inne fonny 

doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoly pokrywane 

jest w calosci przez organ prowadz~cy szkoly. 

2. 	 Dyrektor sklada do W6jta Gminy wniosek 0 skierowanie nauczycieli na kursy kwalifikacyjne 

i doskonal",ce, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli wraz 

z uzasadnieniem oraz ofertq szkoleniow~. 

3. 	 W6jt rozpatruje wniosek, 0 kt6rym mowa w ust. 1 w ci",gu 5 dni od dnia zlozenia go 

w Sekretariacie Urzydu Gminy Nowe Miasto, 09 - 120 Nowe Miasto ul. Apteczna 8. 

4. 	 0 przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania Dyrektor otrzymuje pisemne 

powiadomienie wraz z uzasadnieniem. 

5. 	 Zgloszen nauczycieli na kursy kwalifikacyjne i doskonal",ce, seminaria oraz inne formy 

doskonalenia zawodowego dla nauczycieli dokonuje pracownik administracyjny szkoly. 

6. 	 Po zakonczonej formie ksztakenia przez nauczyciela, Dyrektor zobowi~zany jest dostarczye 

zaswiadczenie lub inne potwierdzenie uczestnictwa w danej fonnie doskonalenia lub 

doksztakania wystawione przez organizatora, w przypadku kursu kwalifikacyjnego - kopi y 

swiadectwa ukonczenia tego kursu oraz prawidlowo wystawiony rachunek lub faktury . 

7. 	 Zwrot koszt6w wyzywienia, nocleg6w i przejazd6w zwiqzanych z doskonaleniem 

zawodowym dokonywany bydzie po przedstawieniu potwierdzenia uczestnictwa w zajyciach 

na druku delegacji oraz bilet6w za przejazdy, faktur za wyzywienia i noclegi. 

8. 	 Wszystkie faktury musz~ bye wystawione zgodnie z Zarz~dzeniem Nr 66/2016 W6jta Gminy 

Nowe Miasto z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie centralizacji roz1iczen podatk6w od 
towar6w i uslug w Gminie Nowe Miasto. 

9. 	 Wz6r wniosku 0 dofinansowanie oplaty za kursy kwalifikacyjne i doskonal~ce, seminaria 

oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli stanowi Zalqcznik Nr 3 do 

niniejszego regulaminu. 



ROZDZIAL IV 

Zasady i tryb dofinansowania wewn~trzszkolnych form doskonalenia nauczycieJi 


§6 

1. 	 Dyrektorzy wystypuj~ do W6jta Gminy z uzasadnionym wnioskiem 0 dofinansowanie: 

1) organizacji doradztwa metodycznego, 

2) organizacji i prowadzenia szkolen, warsztat6w metodycznych i przedmiotowych, 

seminari6w, konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego dla 

nauczycieli, w tym nauczycieli zajmuj~cych stanowiska kierownicze, 


3) pokrycia koszt6w szkolenia Rady Pedagogicznej, 


4) przygotowania materiaI6w szkoleniowych i informacyjnych. 


2. 	 Dofinansowanie oplat za formy, 0 kt6rych mowa w ust. 1 pokrywane jest w calosci przez 

organ prowadz~cy szkoly. 
3. 	 Wz6r wniosku, 0 kt6rym mowa w ust. 1 stanowi Zalqcznik Nr 4 do niniejszego regulaminu. 

4. 	 Do wniosku nalezy dol~czyc oryginaln~ faktury, opisan~ przez dyrektora, wystawion~ 
zgodnie z Zar~dzeniem Nr 66/2016 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 30 grudnia 2016 

roku w sprawie centralizacji rozliczen podatk6w od towar6w i uslug w Gminie Nowe 

Miasto. 

~(1l 0 



Zalqcznik Nr I do Regulaminu przyznawania srodkow na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 
zatrudnionych w szkofach i przedszkolu, dla ktorych organem prowadz'!cym jest Gmina Nowe Miasto. 

(miejscowosc, data) 

WOJT GMINY NOWE MIASTO 
UL. APTECZNA 8 
09 - 120 NOWE MIASTO 

WNIOSEK 0 DOFINANSOWANIE DOSKONALENIA ZA WODOWEGO 
NAUCZYCIELI W NASTE;PNYM ROKU BUDZETOWYM .............. . 

NAZWA SZKOLY/PRZEDSZKOLA: 

Li czba nauczycieli zatrudnionych wg stanu na dzien sporL~dzania wniosku : 

PLANOWANE FORMY DOSKONALENIA 

Formy doskonalenia 
zawodowego 

studia podyplomowe 

Kierunek, specjalnosc, tematyka doskonalenia 
lIose 

nauczycieli 
Przewidywany 

koszt 

studia magi sterskie 

studia licencjackie 
nadaj,!ce uprawnienia 
do nauczania drugiego 
przedmiotu 

kursy kwalifikacyjne 
i doskonal ,!ce 



Seminaria, szkolenia, 
konferencje oraz inne 
formy doskonalenia 
zawodowego 
nauczycieli 

Wewnqtrzszkolne 
formy doskonalenia 
nauczycieli (szkolenia, 
warsztaty metodyczne 
i przedmiotowe, 
seminaria, konferencje 
szkoleniowe), w tym 
organizacja doradztwa 
metodycznego 

lnne formy 
doskonalqce 

Szacunkowy koszt zakupu materialow 
szkoleniowych i informacyjnych 

Szacunkowe koszty przejazdow (delegacje), 
wyzywienia, zakwaterowania 

.. . . ....... ..... ........ .. .... zt . ..... . .. ... .. .. . . . . .......... zl 

(miejscowosc, data) (pieczljtka i podpis Dyrektora) 

! ~'slri 



Zalqcznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania srodk6w na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 
zatrudnionych w szkolach i przedszkolu, dla kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina Nowe Miasto. 

(miejscowosc, data) 

WOJT GMINY NOWE MIASTO 
UL. APTECZNA 8 
09 - 120 NOWE MIASTO 

WNIOSEK 0 DOFINASOWANIE OPLAT ZA KSZTALCENIE POBIERANE PRZEZ 
SZKOLY WYZSZE I ZAKLADY KSZTALCENIA NAUCZYCIELI 

INFORMACJA 0 NAUCZYCIELU 
Imi" i nazwisko: 

Adres zamieszkania 

Gmina: I Miej seowosc: I Uli ea: I Nr domu: 

Kod poeztowy: I Poezta: 

Telefon kontaktowy: 

Nazwa i adres szkoly/przedszkola, w kt6rej nauezyeiel jest zatrudniony: 

Aktualny poziom wyksztaleenia (pelna nazwa uezelni - kieruoek) : 

Nauezany przedmiot: 

INFORMACJA 0 ROZPOCZF;TEJ LUB KONTYNUOWANEJ 
DOSKONALENIA 

FORMIE DOKSZTALCANIA/ 

Nazwa i adres uezelni/zakl adu ksztalcenia nallezyeieli : 

Form a doskonaleoi a zawodowego (op. studi a magisterskie , stud ia podyplomowe): 



Kierunek/specjalnosc: 

Czas trwania ksztalcenia: 

Rok studi6w i semestr, kt6rego dotyczy dofinansowanie: 

Data rozpocz~cia semestru, kt6rego dotyczy dofinansowanie: Data zakoliczenia semestru, kt6rego dotyczy dofinansowanie: 

Koszt semestru nauki: Calkowity koszt nauki: 

Data dokonania oplaty i jej wysokosc za semestr, kt6rego dotyczy dofinansowanie: 

Czy do podj"tej formy doskona1enia bylo jut wczesniej przyznane dofinansowanie? Jesli tak - proszy poda6, za kt6re semestry 

Kwalifikacje uzyskane po zakoliczeniu doskona1enia zawodowego: 

Wnioskowana kwota dofinasowania: 

Uzasadnienie wyboru formy i kierunku ksztalcenia: 

Nazwa banku i numer konta, na kt6re naleiy przeslac kwoty dofinansowania: 

Zal~czniki: 

1 . .. . ... . . . . . . .... . . " . .... ..... . ... .. . . .. . . . . . . . . . .. . ... . .. ... . . . .... . .. . " , . ... . . . . . ... .... . .. . .. . . . . . . .. .... .. . .... ... .. .. . .. ... .... 

2. .... .... .... .. .... .. .... ...... ... .. ....... .. . .... .... ... ........ ..... .... .. . .. ...... .. .. ...... .. .. . . . . .... . . . .. . .. ... . ..... . . ... ..... .... ... ........ ..... , . 

3. . . .. . . . . . , ...... .. . " .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. .. . . . . ... .. . . ... ... . . .. ... . . . . . . . .. . . ...... .... ... ... ... . . ... 

Oswiadczenie: 

Niniejszym oswiadczam, i.e zapoznalamlzapoznalem siy z Regulaminu prtyznawania srodk6w na dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkolach i przedszkolu, dla kt6rych organem prowadz~cym jest Gmina Nowe Miasto. 
W przypadku otrzymania wnioskowanego dofinansowania, zobowil)Zujy si y do niezwlocznego poinformowania W6jta Gminy Nowe 
Miasto 0 przerwaniulrezygnacji z podjytej formy doskonalenia lub zmiany miejsca pracy przed uplywem trzech lat od daty ukoliczenia 
dofinansowanej formy doskonalenia - zobowil)Zujy siy do zwrotu otrl)'manego dofinansowani a. 

Wyraiam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb uzyskania dotinansowania oplat za 
doskonalenie zawodowe . 

... . . . . . . . . . . .. . 
(miejscowosc, data) (podpis nauczyciela) 

OPINIA DYREKTORA SZKOLYIPRZEDSZKOLA (ponii.SZ~ informacjy we wniosku skladanym prtez dyrektora wypelnia Kierownik 
Referatu Organizacyjnego i Oswiaty) 



ANALIZA FORMALNA WNIOSKU: 

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

(miejscowosc, data) 
............. 

(podpis Kierownika Referatu Organizacyjnego i Oswiaty) 

DECYZJA WOJTA GMINY 0 PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA 

Uzasadnienie nieprzyznania dofinan sowania: 

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

(miejscowosc, data) (piecz~tka i podpis W6jta Gminy) 

.flci 



Zalqcznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania srodkow na dotinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 
zatrudnionych w szkotach i przedszkolu, dla ktorych organem prowadzqcym jest Gmina Nowe Miasto. 

(miejscowosc, data) 

WOJT GMINY NOWE MIASTO 
UL. APTECZNA 8 
09 - 120 NOWE MIASTO 

WNIOSEK DYREKTORA 0 DOFINANSOWANIE OPLATY ZA KURSY 

KW ALIFIKACY JNE I DOSKONAL1\CE, SEMINARIA ORAZ INNE FORMY 


DOSKONALENIA ZAWODOWEGO DLA NAUCZYCIELI 


INFORMACJA 0 NAUCZYCIELU KIEROWANYM NA OKRESLON~ FORMF; DOSKONALENIA 
Imi~ i nazwisko: 

Nazwa i adres szkoly/przedszkola, w kt6rej nauczyciel jest zatrudniony: 

Ak1ualny poziom wyksztalcenia (pelna nazwa uczelni - kierunek): 

Nauczany przedmiot: 

INFORMACJA 0 PODMIOCIE PROWADZ~CYM OKRESLON~ FORMF; DOSKONALENIA: 
Nazwa i adres: 

INFORMACJA NA TEMAT FORMY DOSKONALENIA: 
Rodzaj fonny doskonalenia: 

Temat : 



Termin : Koszt : 

Za!i!cznik i: 

!. ... .. .... ... ... . 

2. 

3. 

UZASADNIENIE : 

UWAGI DYREKTORA: 

(miejscowosc, dala) (pieCZi)lka i pod pis Dyreklora) 

ANALIZA FORMALNA WNIOSKlJ: 

(miejscowosc, data) (podpis Kierownika Referatu Organizacyjnego i Oswiaty) 

DECYZJA WO.JTA GMINY 0 PRZYZNANllJ DOFINANSOWANIA 

Uzasadnienie nieprzyznania dofinansowania: 

(miejscowosc, data ) (piecz,!tka i podpis W6jla Gminy) 



Zalqcznik Nr 4 do Regulaminu przyznawania srodkow na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 
zatrudnionych w szkolach i przedszkolu, dla ktorych organem prowadll)cymjest Gmina Nowe Miasto. 

(miejscowosc, data) 

WOJT GMINY NOWE MIASTO 
UL. APTECZNA 8 
09 - 120 NOWE MIASTO 

WNIOSEK 0 DOFINANSOWANIE WEWN1\TRZSZKOLNYCH FORM 

DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 


(w tym przygotowania materialow szkoleniowych i informacyjnych) 


INFORMACJA 0 PODMIOCIE PROWADZJ\CYM OKRESLONJ\ FORM~ DOSKONALENIA: 
Nazwa i adres: 

INFORMACJA NA TEMAT FORMY DOSKONALENIA: 
Rodzaj formy: 

Temat : 

Termin: Ilose godzin : 

Liczba uczestnik6w: Koszt : 

RODZAJ I KOSZT PRZYGOTOWANIA MATERIALOW SZKOLENIOWYCH IINFORMACYJNYCH: 

Lp. Rodzaj materialow lIosc Koszt 

I. 

2. 

3. 

4. 

RAZEM: 

Calkowity koszt dofinansowania wewnqtrzszkolnej formy doskonalenia nauczycieli: 



Zalqczniki: 

4..... .. ..... . ... .. . 

5. 

6. 

UZASADNIENIE 

UWAGI DYREKTORA 

(miejscowosc, data) (pieczqtka i pod pis DyreklOra) 

ANALIZA FORMALNA WNIOSKlJ: 

(miejscowosc, data) (podpis Kierownika Referatu Organizacyjnego i OSwiaty) 

DECYZJA WOJTA GMINY 0 PRZYZNANIlJ DOFINANSOWANIA 

Uzasadnienie nieprzyznania dofinansowania: 

(miejscowosc, data) (pieczqtka i podpis W6jla Gminy) 


