
UCHWAŁA NR XXIX/229/17
RADY GMINY W BIESIEKIERZU

z dnia 9 lutego 2017 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie nauczycieli oraz ustalenia 
specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane

Na podstawie art. 70a ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(Dz.U. z 2016 poz.1379 z późn. zm.) oraz §7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
29 marca 2002 r. w sprawie sposobu 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. poz. 430 ) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. W budżecie Gminy Biesiekierz wyodrębnia się fundusz doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

2.  Fundusz ten stanowi 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe 
nauczycieli, ujętych w uchwale budżetowej. 

3. Środki finansowe funduszu dzieli się wg proporcji: 

a) 50% przekazuje się do budżetów placówek oświatowych, 

b) 50% w rezerwie celowej na wydatki oświatowe.

§ 2. 1. Środki, o których mowa w ust.3 lit a ) przeznaczone są na doskonalenie indywidualne, rad 
pedagogicznych, doradztwo metodyczne, zgodnie z opracowanym planem dokształcania i doskonalenia nauczycieli 
oraz aktualnymi potrzebami szkoły, w wysokości 100% faktycznie poniesionych kosztów. 

2.  Środki, o których mowa w ust.3 lit b) przeznaczone są na studia licencjackie i magisterskie oraz studia 
podyplomowe dające nauczycielowi uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu zgodnie z potrzebami szkoły 
lub placówki, w wysokości 1.000 zł. za semestr na osobę. 

3.  Nauczyciele, którzy ubiegają się o dofinansowanie składają w Urzędzie Gminy wniosek wg. wzoru 
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

4.  Wnioski o dofinansowanie doskonalenia, posiadające pozytywną rekomendację dyrektora placówki 
oświatowej rozpatrywane są przez Wójta Gminy Biesiekierz w terminie 14 dni od złożenia pełnej dokumentacji. 

5.  Nauczyciel, który otrzymał dofinansowanie zobowiązany jest podpisać oświadczenie, które stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Do wniosków złożonych przez nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie na podstawie poprzednio 
obowiązujących zasad stosuje się przepisy dotychczasowe. 

§ 4. 1. Dofinansowanie nie przysługuje w przypadku powtarzania semestru, korzystania z urlopu dziekańskiego 
oraz nie ukończenia studiów z winy dotowanego. 

2.  W przypadkach, gdy nauczyciel, któremu przyznano dofinansowanie z własnej winy przerywa tok studiów 
lub doskonalenia, zobowiązany jest zwrócić przyznane dofinansowanie. 

3.  Dofinansowanie nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy nauczyciel nie otrzymuje promocji na następny 
semestr oraz przerywa tok studiów z przyczyn zdrowotnych jak np. długotrwała choroba czy urlop macierzyński. 

4.  W przypadku, rezygnacji z pracy w szkole lub placówce, której organem prowadzącym jest gmina 
Biesiekierz, przed upływem 2 lat od daty ukończenia studiów, nauczyciel zobowiązuje się do zwrotu 
dofinansowania.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biesiekierz. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Marek Płaza
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Załącznik nr 1  
do  Uchwały Nr XXIX/229/17 

Rady Gminy w  Biesiekierzu  
z  dnia 9  lutego 2017r. 

 
WNIOSEK  

O DOFINANSOWANIE OPŁAT  
ZA DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELA 

 
1. Dane osobowe nauczyciela 

- Nazwisko i imię: ….. 
- Miejsce zamieszkania: …. 
- Telefon: ….. 
 

2. Dane dotyczące zatrudnienia 

- Stopnień awansu zawodowego nauczyciela: ….. 
- Forma nawiązania stosunku pracy: ….. 
- Wymiar zatrudnienia: ….. 
- Prowadzone zajęcia / przedmioty: ….. 
 

3. Informacje o formie doskonalenia: 
- Nazwa szkoły wyższej/ zakładu kształcenia: ….. 
- Adres szkoły wyższej/ zakładu kształcenia: ….. 
- Rodzaj formy doskonalenia: ….. 
- Kierunek doskonalenia / studiów: ….. 
- Specjalność doskonalenia: ….. 
- Czas i organizacja doskonalenia: ….. 
- Wysokość opłaty: ….. 

 
4. Uzasadnienie potrzeby doskonalenia: 

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

 
 

……………………………………… 
Podpis wnioskodawcy 

 
5. Opinia Dyrektora 

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

 
 

……………………………………… 
Podpis dyrektora 

Wymagane załączniki: 
- Kopia skierowania na kształcenie. 
- Zaświadczenie ze szkoły wyższej lub zakładu kształcenia nauczycieli. 
- Potwierdzona kopia wpłaty 
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OŚWIADCZENIE    WNIOSKODAWCY 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rozpatrzenia 
wniosku o dofinansowanie za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe 
i zakłady kształcenia nauczycieli. 
 
Świadoma/y odpowiedzialności karnej za podanie nieprawidłowych danych 
oświadczam, że informacje zawarte we wniosku podane zostały zgodnie z prawdą, co 
potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 
 

 
 ……………………………………… 
  Podpis wnioskodawcy 
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Załącznik nr 2  
do  Uchwały Nr XXIX/229/17 

Rady Gminy w  Biesiekierzu  
z  dnia 09  lutego 2017r. 

 
 

 ………………………… 
miejscowość, data 

……………………………………… 
Imię i nazwisko nauczyciela 
 
 
…………………………………….. 
Adres zamieszkania 
 
 
……………………………………. 
Miejsce pracy 

 
 
 
 OŚWIADCZENIE 
 
Oświadczam, że w przypadku rezygnacji z pracy w szkole lub placówce, której 
organem prowadzącym jest Gmina Biesiekierz, przed upływem 2 lat od daty 
ukończenia studiów, otrzymane dofinansowanie zostanie przeze mnie zwrócone. 
 
 
 
 
 
 ……………………………………………. 
   Podpis nauczyciela 
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