
Zarządzenie nr 33/2021 

 

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej  

im. Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” w Sulisławicach 

z dnia 20 grudnia 2021 r. 

 

 

w sprawie wprowadzenia procedury dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli  

 

Na podstawie:  

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania 

doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 1653) Dyrektor Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” w Sulisławicach zarządza, co następuje:  

§ 1. 

Wprowadzić do stosowania Regulamin Dofinansowania Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli  

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” w Sulisławicach.  

§ 2. 

Regulamin stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.  

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik do Zarządzenia nr 33/2021  

 

Regulamin Dofinansowania Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli 

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie”  

w Sulisławicach 

1. W ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli dofinansowuje się następujące formy  

doskonalenia:  

a. udział w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach  

b. podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego prowadzonych przez  

c. placówki doskonalenia, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe 

obejmują  

d. doskonalenie zawodowe nauczycieli,  

e. udział w formach kształcenia prowadzonych przez uczelnie i placówki doskonalenia  

f. nauczycieli,  

g. wspomaganie szkół oraz sieci współpracy i samodoskonalenia.  

2. W ramach dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa  

w ust. 1, mogą być pokryte w części lub w całości, w zależności od posiadanych środków:  

a. koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli oraz specjalistów  

b. organizujących i prowadzących daną formę doskonalenia,  

c. koszty wynagrodzenia osób prowadzących daną formę doskonalenia,  

d. koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych,  

e. opłaty za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie,  

f. opłaty za kursy kwalifikacyjne prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli dla  

g. nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły,  

h. opłaty za formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 

dla  

i. nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły,  

j. opłaty za staże zagraniczne organizowane w ramach współpracy międzynarodowej  

k. w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli dla pracowników pedagogicznych  

l. skierowanych przez dyrektora szkoły,  

m. koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli uczestniczących  

n. w formach doskonalenia zawodowego, o których mowa w ust. 1, w tym w stażach  

o. zagranicznych, o których mowa w ust. 2 pkt 7, skierowanych przez dyrektora szkoły.  

 



3. Do 15 września każdego roku szkolnego dyrektor szkoły określa potrzeby w zakresie  

doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły na dany rok szkolny, uwzględniając:  

a. wyniki nadzoru pedagogicznego,  

b. wyniki egzaminu ósmoklasisty,  

c. zadania związane z realizacją podstawy programowej,  

d. wymagania wobec szkół,  

e. wnioski nauczycieli o dofinansowanie opłat lub kosztów, o których mowa  

w ust. 1.  

4. Do 8 września każdego roku szkolnego nauczyciele składają wnioski o dofinansowanie  

opłat lub kosztów form doskonalenia, o których mowa w ust. 1, na wzorze stanowiącym 

załącznik nr 1 do procedury, uwzględniając formy doskonalenia na kolejny rok budżetowy.  

5. Wnioski, o których mowa w ust. 4, dyrektor uwzględnia biorąc pod uwagę posiadane  

środki oraz przydatność dla szkoły poszczególnych form doskonalenia.  

6. Do 30 listopada danego roku, dyrektor składa do organu prowadzącego wniosek  

o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku budżetowym.  

7. Do 31 stycznia danego roku budżetowego, dyrektor informuje nauczycieli, którzy złożyli  

wnioski o dofinansowanie opłat lub kosztów o wysokości tego dofinansowania w danym roku  

budżetowym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



zał. nr 1 do Regulaminu Dofinansowania Doskonalenia Zawodowego  

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

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

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

      (adres korespondencyjny i numer telefonu  wnioskodawcy )     

        Dyrektor 

        Publicznej Szkoły Podstawowej  

im. Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie”  

w Sulisławicach 

 

 

                                    W N I O S E K   INDYWIDUALNY  NAUCZYCIELA 

         o przyznanie dofinansowania do pozaszkolnej formy doskonalenia zawodowego 

 

1. Imię i nazwisko........................................................................................................................ 

2. Poziom wykształcenia ( nazwa uczelni – wydział, specjalność;  szkoła )............................... 

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

3. Nauczany przedmiot ................................................................................................................ 

4. Wymiar  zatrudnienia     ................./18 5. Staż pracy pedagogicznej................................... 

6. Stopień awansu zawodowego .................................................................................................. 

7. Informacja o formie doskonalenia zawodowego: 

   a) nazwa  formy doskonalenia   ................................................................................................. 

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

   b) organizator (nazwa i adres) .................................................................................................... 

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

   c) termin i  miejsce   ...................................................................................     liczba dni ......... 

d) koszt formy doskonalenia.................................    

e) koszty związane z podróżą służbową ...................................................................................... 

8. Uzasadnienie wyboru formy doskonalenia ............................................................................. 

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

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

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



9. Informacja o uczestniczeniu w innych formach doskonalenia zawodowego w dwóch 

poprzednich latach (wymienić nazwę, organizatora i czy nauczyciel otrzymał lub nie- 

dofinansowanie) 

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

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

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

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

 

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

 
                                                                  ( data i podpis nauczyciela ) 

Akceptacja lub nie- Dyrektora szkoły/placówki o wyborze przez 
nauczyciela formy doskonalenia 
....................................................................................................................................................... 

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

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

 

      .......................................................................................... 
                  (data i podpis dyrektora szkoły) 

  
             

 

Decyzja Dyrektora szkoły/placówki o realizacji dofinansowania: 
 

Zgodnie z § 2 rozporządzenia (Dz.U.2019 poz.1653) dofinansowanie do kosztów doskonalenia   

zostało / nie zostało przyznane w wysokości  

a) koszt formy doskonalenia ................................................................................................ 

b) koszty związane z podróżą służbową …… .................................................................... 

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

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

 

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

              (pieczątka szkoły)       (data i podpis dyrektora szkoły) 
 

U w a g a: Warunkiem  dokonania dofinansowania jest dostarczenie przez  nauczyciela  potwierdzenia 
uczestnictwa w formie doskonalenia zawodowego  wystawionego  przez organizatora  oraz  dokument 
potwierdzający uiszczenie opłaty. 
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