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REGULAMIN 

 DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO  

ORAZ ZASAD I TRYBU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓWDLA NAUCZYCIELI  

W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH I LICEALNYCH im. GÓRNIKÓW I ENERGETYKÓW TUROWA 

W ZGORZELCU 

 

Podstawa prawna:  

1. Art. 70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97 

poz. 674 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) 

2. Rozporządzenie MENiS z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków na 

wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli..... (Dz.U. z 2002 roku Nr 46 poz. 430) 

3. Uchwała Nr 155/2012 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie 

podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego oraz zasad i trybu ich 

przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w powiatowych placówkach oświatowych. 

 

§ 1 

Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 

pozostające w dyspozycji dyrektora szkoły ustala corocznie organ prowadzący.  

§ 2 

Zasady dofinansowania do czesnego przyznawane przez Starostę Zgorzeleckiego określone są  

w Uchwale Nr 155/2012 Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 maja 2012 roku. 

§ 3 

1. Ustala się, że wysokość dofinansowania opłaty pobieranej za kształcenie przez szkoły wyższe  

i zakłady kształcenia nauczycieli oraz opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz 

inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, którzy otrzymali zgodę dyrektora szkoły lub 

placówki, mogą być dofinansowane do wysokości 50% dokonanej opłaty. 

2. W przypadku skierowania nauczyciela przez dyrektora, nauczyciel może otrzymać refundację  

w wysokości 100%. 

§ 4 

Środki finansowe przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli będące w dyspozycji szkoły, 

dyrektor szkoły przeznacza na: 

1. Dofinansowanie kosztów szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, 

w tym nauczycieli zajmujących kierownicze stanowiska. 

2. Dofinansowanie kosztów przygotowania materiałów szkoleniowych i informacyjnych. 
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3. Dofinansowanie kosztów organizacji warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz 

innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb szkoły. 

4. Dofinansowanie kosztów szkolenia Rady Pedagogicznej.  

5. Dofinansowanie kosztów opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne 

formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez  dyrektora szkoły. 

6. Dofinansowanie kosztów opłat (czesne) za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe  

i zakłady kształcenia nauczycieli. 

7. Dofinansowanie kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy 

na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora uczestniczą w różnych formach 

doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje. 

§ 5 

Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania kosztów przejazdu oraz zakwaterowania i wyżywienia 

nauczycieli o których mowa w par.4 pkt. 7 w wysokości 600 zł na jeden semestr. 

§ 6 

Świadczenia dopłaty do czesnego obejmować będą wyłącznie nauczycieli dla których Zespół Szkół 

Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa  w Zgorzelcu jest głównym miejscem 

pracy. 

§ 7 

Dofinansowanie, o którym mowa w par.4 ust.6 i 7 nie przysługuje przy powtarzaniu roku 

(odpowiednio za semestr lub rok akademicki). 

§ 8 

Dofinansowanie, o którym mowa w par.4 ust. 6 i 7 przyznaje się na podstawie złożonego wniosku 

przez nauczyciela do dyrektora szkoły w terminach: 

1) do dnia 15 października każdego roku – na semestr kończący sesję egzaminacyjną zimową, 

2) do dnia 15 marca  każdego roku – na semestr kończący sesję letnią. 

§ 9 

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik Nr 1 do regulaminu. 

 

§ 10 

Do wniosku o dofinansowanie do studiów należy dołączyć: 

1) aktualne zaświadczenie z uczelni o kontynuowaniu studiów (semestr, rok), 

2) zaświadczenie o wysokości czesnego pobieranego przez uczelnię, 

3) potwierdzenie uiszczenia opłaty. 
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§ 11 

Odmowa przyznania dopłaty do czesnego w danym semestrze nie pozbawia prawa do składania 

wniosku w semestrze następnym. 

§ 12 

1. Przerwanie przez nauczyciela toku formy dokształcania lub doskonalenia określonej w par. 4 ust.6 

powoduje zwrot kosztów dofinansowania. 

2. Jeżeli nauczyciel, który uzyskał dofinansowanie w okresie 3 lat po zakończonej formie 

dokształcania złoży wniosek o rozwiązanie stosunku pracy i podejmie pracę poza jednostkami 

prowadzonymi przez powiat zgorzelecki, dokonuje zwrotu pełnych kosztów poniesionych przez 

organ prowadzący na jego dokształcanie i doskonalenie. 

3. Szczegółowe zasady dofinansowania określi umowa o dofinansowanie dokształcania.  

§ 13 

Dofinansowanie, o którym mowa w par.4 ust.7 przyznaje się na podstawie delegacji przedstawionej 

przez nauczyciela do dyrektora szkoły. 

§ 14 

Wnioski o których mowa w par.8 opiniuje komisja ds. przyznawania środków na dofinansowanie 

dokształcania nauczycieli. 

§ 15 

Skład komisji o której mowa w par. 14 ustalany jest  przez dyrektora szkoły. 

§ 16 

1. Regulamin został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 17 

września 2012 r. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. 

3. Z dniem wejścia w życie regulaminu traci moc poprzedni regulamin.  

 

 

Załączniki: 

1. Wzór wniosku o przyznanie dofinansowania do studiów kierowany do dyrektora szkoły 
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Załącznik nr 1 

.................................................................                                               Zgorzelec, dn.................................. 
                        imię i nazwisko 

 
.................................................................... 
                                stanowisko 

 

.................................................................... 
                        staż pracy zawodowej 

 

 

 

WNIOSEK 

do Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa  

w Zgorzelcu o przyznanie dofinansowania doskonalenia zawodowego 

 

Rodzaj dokształcania*:  

studia licencjackie, studia magisterskie, studia podyplomowe, studia doktoranckie, kurs doskonalący, 

kurs kwalifikacyjny 

 

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

( nazwa uczelni, adres) 

 

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

 

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

(kierunek, specjalność) 

 

Data rozpoczęcia dokształcania ………………………………………………... 

Czas trwania dokształcania  ............................................................. 

W roku szkolnym  ......................................................... będę studentem  ......................................... 
                                                                                                                                                                         (rok, semestr) 

 

Uczę przedmiotów .................................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................................................. 
(proszę podać liczbę godzin) 
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Opłata za dokształcanie (semestr) wynosi ........................................... zł (w załączeniu zaświadczenie) 

 

Uzasadnienie wniosku: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

                                                                                                                      podpis wnioskodawcy 

 

 

Załączniki:  

1. ................................................................ 

 

2. ................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 


