
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE
41-260 Slawk6w. ul. Gcn.WI.Sikorskicgo lO

REGON 271513732

Zarzadzenie Nr. 9.~.f.flgo g

Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Slawkowie

z dnia 08.09.2008 r.

w sprawie przyjecia regulaminu przyznawania dofinansowania doksztalcania i doskonalenia
zawodowego nauczycieli w Miejskim Przedszkolu w Slawkowie.

Na podstawie art. 70a ust l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r - Karta Nauczyciela ( OZ.U z 2006 r. Nr
97, poz. 674 ze zm.) oraz rozporzadzenia MENiS z dnia 29 marca 2002 r. (Oz.U. z 2002 r. Nr 46,
poz.430),

zarzadzam:

§1.

Przyjecie "Regulaminu przyznawania dofinansowania doksztalcania i doskonalenia zawodowego
nauczycieli ", w brzmieniu stanowiacym zalacznik do niniejszego zarzadzenia.

§ 2.

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem 08.09.2008 r.

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola

w Slf{'f'.Mrx!emgr Do~o1n"1«a"thera



MIEJSKIE PRZEDSZKOLE
41-260 SIawk6w, ul. Gen.WI.Sikorskiego 10

REGON 271513732
Zalacznik do zarzadzenie Nr .

Z dnia 08.09.2008 r.

REGULAMIN PRZYZNA WANIA DOFINANSOWANIA
DOKSZTALCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELI W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU W SLAWKOWIE

§1.

1. Regulamin wprowadzony zostal na podstawie:

1) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, art. 70 a ust.1 ( Dz. U. z 2006 r.
Nr 97, poz.674 ze zm.)

2) rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w
sprawie podzialu srodków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli
pomiedzy budzety poszczególnych województw, form doskonalenia zawodowego
dofinansowywanych ze srodków wyodrebnionych w budzetach organów
prowadzacych szkoly, województw, ministra wlasciwego do spraw oswiaty i
wychowania oraz szczególnych kryteriów i trybu przyznawania tych srodków.

§ 2.

Regulamin okresla:
1. Zasady podzialu srodków,
2. Zasady i tryb przyznawania srodków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe

nauczycieli.
3. Wzór wniosku nauczyciela o przyznanie dofinansowania na doskonalenie zawodowe

nauczycieli

§ 3.
Ilekroc w Regulaminie jest mowa o:

11szkole - nalezy przez to rozumiec Miejskie Przedszkole, dla którego organem
prowadzacym jest Gmina Slawków,

2/ kadrze kierowniczej - nalezy przez to rozumiec dyrektora, wicedyrektora jednostki,
o której mowa w pkt 1,

3/ radzie pedagogicznej - nalezy przez to rozumiec rade pedagogiczna jednostki,
o której mowa w pkt 1,

4/ nauczycielu - nalezy przez to rozumiec nauczycieli zatrudnionych w jednostce,
o której mowa w pkt 1.

5/ funkcji - nalezy przez to rozumiec dyrektora, wicedyrektora, wychowawce, opiekuna
stazu, spolecznego inspektora pracy, prezesa ogniska zwiazków zawodowych i innych,

którym dyrektor szkoly powierzyl pelnienie okreslonych funkcji, zatrudnionych w jednostce,
o której mowa w pkt 1.



§ 4.

Zasady podzialu srodków.
1) Posiadane srodki dzieli sie na:
a) doksztalcanie nauczycieli 40 %
b) doskonalenie nauczycieli 60 %

2) W razie niewykorzystania srodków przeznaczonych na jedna z wyzej wymienionych
form, pozostala kwota przechodzi do drugiej formy.

§ 5.

Zasady i tryb przyznawania srodków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe
nauczycieli.

1. O dofinansowanie moga ubiegac sie:
a) nauczyciele zatrudnieni w szkole, którzy zdobywaja kwalifikacje badz doskonala sie

zgodnie z potrzebami szkoly,
b) rada pedagogiczna szkoly organizujaca zgodnie z potrzebami placówki szkolenia i

warsztaty dla swoich czlonków.
c) kadra kierownicza szkoly w celu organizacji szkolen i warsztatów o tematyce istotnej

dla organizowania wlasciwej pracy placówki

2. Srodki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli przeznacza sie na:
a) organizacje doradztwa metodycznego dla nauczycieli,
b) organizacje szkolen, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli,
c) szkolenie rad pedagogicznych,
d) indywidualne formy doksztalcania i doskonalenia w tym:

- studia podyplomowe, doktoranckie,
- studia magisterskie i licencjackie jako druga specjalnosc,
- studia i kursy kwalifikacyjne do nauczania jezyków obcych,
- studia licencjackie dla absolwentów SN i kolegiów jezykowych,
- studia magisterskie uzupelniajace dla absolwentów kolegiów jezykowych, SN,

licencjatów i innych kierunków,
- kursy kwalifikacyjne nadajace uprawnienia do nauczania dodatkowego

przedmiotu.

3. Z wnioskiem o dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia zawodowego moga
wystepowac nauczycieli, którzy:

a) podnosza swoje kwalifikacje zgodnie z potrzebami kadrowymi i organizacyjnymi
szkoly,

b) musza uzupelnic kwalifikacje, które sa niezbedne do zajmowania stanowiska, na
którym nauczyciel jest zatrudniony lub uzyskaja uprawnienia do nauczania
dodatkowego przedmiotu zgodnie z potrzebami szkoly.

4. Nauczyciele, którzy ubiegaja sie o dofinansowanie indywidualnego doksztalcania do
wniosku musza zalaczyc:

a) potwierdzenie uczestnictwa w danej formie doksztalcania lub doskonalenia
wystawionego przez organizatora (aktualne zaswiadczenie z uczelni, potwierdzajace
fakt studiowania na okreslonym semestrze),

b) potwierdzenie uiszczenia oplaty (czesnego).

S. W przypadku, gdy nauczyciel studiuje na wiecej niz jednym kierunku, dofinansowaniu



podlega tylko jeden z nich.
6. Dofinansowanie nie przysluguje nauczycielowi w przypadku powtarzania semestru lub

roku studiów oraz korzystania z urlopu dziekanskiego z wylaczeniem udokumentowanym
wypadków losowych.

7. Przerwanie przez nauczyciela toku okreslonej formy doskonalenia powoduje zwrot
otrzymanej kwoty dofinansowania.

8. W sprawach wymienionych w § 5 pkt 3-5 rozstrzyga dyrektor szkoly lub odpowiednio
Burmistrz Miasta w stosunku do Dyrektora.
9. Wysokosc indywidualnego dofinansowania wynosi do 50% kosztów faktycznie
poniesionych ale nie wiecej niz 1000 zl na semestr (bez kosztów podrózy).
10. Oplaty za kursy doskonalace, seminaria i inne formy doskonalenia zawodowego,

podejmowane za zgoda dyrektora szkoly moga byc dofinansowane na wniosek
nauczyciela do 100% kosztów w miare posiadanych srodków.

11. Oplaty za udzial w szkoleniach nauczycieli z racji pelnienia przez nich okreslonych
funkcji zgodnie z potrzebami szkoly moga byc finansowane do 100 % kosztów w miare
posiadanych srodków.
12. Wysokosc dofinansowania szkolen rad pedagogicznych i kadry kierowniczej moze

wynosic do 100% kosztów w miare posiadanych srodków.
13. W przypadku 100% dofinansowania za uslugi oswiatowe zwiazane z doskonaleniem

zawodowym nauczycieli, rad pedagogicznych oraz kadry kierowniczej platnikiem moze
byc bezposrednio szkola.

14. Na wysokosc dofinansowania nie ma wplywu sytuacja materialna i zyciowa nauczyciela.

§6

1. Podzial srodków na dofinansowanie doksztalcania oraz wysokosc przyznanych kwot nie
podlegaja roszczeniom ze strony nauczycieli.

2. Dysponowanie srodkami przeznaczonymi na realizacje dofinansowania doskonalenia
zawodowego nauczycieli powierza sie Miejskiemu Zespolowi Oswiaty.

3. Kazdorazowa zmiana tresci niniejszego regulaminu musi byc wprowadzona w formie..
pISemnej.

4. Regulamin wchodzi w zycie od 08.09.2008 roku.

DYREKTOR
Miejskiego przedszkola

w Sl,a~kl1'l!j~mgr Do~~lr{~hera



Miejscowosc , data .

WNIOSEK NAUCZYCIELA
O przyznanie dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli

DANE WNIOSKODAWCY

1. Imie i nazwisko .
2. Adres zamieszkania .

3. Miejsce zatrudnienia .
4. Stanowisko / nauczany przedmiot .

AKTUALNY POZIOM WYKSZTALCENIA

5. Uczelnia i rok jej ukonczenia .
6. Wyuczony kierunek / specjalnosc. H' H' H' H' H • H H •• H.H H' H H ••••• H •••••••••••••••••••••••••• H

7. Studia podyplomowe / kursy H H •••••••••••••••••••

PODEJMOWANE DOSKONALENIE ZAWODOWE
8. Nazwa uczelni / zakladu .
9. Adres uczelni / zakladu .
IO.Kierunek doskonalenia .

II.Rodzaj doskonalenia .
12.Pelna liczba semestrów / godzin .
13.Tennin rozpoczecia / zakonczenia .
14.Aktualnie realizowany semestr .
15.Kwalifikacj e uzyskane po ukonczeniu .

KOSZT DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

16.Koszt jednego semestru / kursu .
17.Koszt calkowity .

UZASADNIENIE WNIOSKODAWCY

Data .

OPINIA DYREKTORA SZKOLY

Data .

DECYZJA O DOFINANSOWANIU

Podpis .

Podpis .

Zatwierdzam do realizacji dofinansowanie w wysokosci ,
slownie zlotych .



Data . Podpis .

Miejscowosc Data .

WNIOSEK DYREKTORA
O przyznanie dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli

DANE WNIOSKODAWCY

1. Imie i nazwisko .
2. Stanowisko .
3. Szkola .

PODEJMOWANE DOSKONALENIE ZAWODOWE

4. Rodzaj / forma doskonalenia .

5. Miej sce doskonalenia .
6. Prowadzacy doskonalenie .
7. Pelna liczba godzin .
8. Termin rozpoczecia /zakonczenia .
9. Planowana liczba uczestników .

KOSZT DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

IO.Koszt calkowity doskonalenia .
slownie zlotych .

UZASADNIENIE WNIOSKODAWCY (oczekiwane rezultaty)

Data .

DECYZJA O DOFINANSOWANIU

Podpis .

Zatwierdzam do realizacji dofinansowanie w wysokosci ,
slownie zlotych .

Data . Podpis .


