Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia nr OR0050.12.2022
Wójta Gminy Izbicko
z dnia 17.01.2022

Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach
i przedszkolach, dla których Gmina Izbicko jest organem prowadzącym.

§1
Ilekroć w regulaminie jest mowa o szkole, należy przez to rozumieć również inne placówki wymienione w
art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.– Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Izbicko.
§2
Regulamin ma zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Izbicko.
§3
1. Ze środków na doskonalenie zawodowe dofinansowuje się:
1) udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach
podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio
przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują
doskonalenie zawodowe nauczycieli;
2) udział nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie i placówki
doskonalenia nauczycieli;
3) wspomaganie szkół i placówek oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, prowadzone
przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne.
2. W ramach dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli mogą być pokryte w części lub
w całości:
1) opłaty za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie;
2) opłaty za kursy kwalifikacyjne prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli dla nauczycieli
skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki;
3) opłaty za formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dla nauczycieli
skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki;

§4

1. Na każdy rok szkolny dyrektor szkoły/przedszkola określa potrzeby w zakresie doskonalenia
zawodowego nauczycieli, uwzględniając:
a) wyniki nadzoru pedagogicznego,
b) poziom osiągniętych wyników egzaminów zewnętrznych,
c) zadania związane z realizacją podstawy programowej,
d) stopień realizacji wymagań wobec szkół i placówek określonych w przepisach oświatowych,
e) wnioski nauczycieli o dofinansowanie opłat lub kosztów, o których mowa w § 3 ust. 2.
2. Do dnia 31 października danego roku, dyrektorzy szkół i przedszkoli składają do organu prowadzącego,
zaopiniowane przez związki zawodowe działające w placówce, wnioski dotyczące zapotrzebowania na
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku budżetowym (załącznik nr 1
do Regulaminu), uwzględniając:
a) potrzeby placówki,
b) plan wieloletni,
c) wysokość środków finansowych naliczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego
nauczycieli w danym roku kalendarzowym.
3. Dyrektorzy szkół i przedszkoli składają do 31 marca kolejnego roku, sprawozdanie ze sposobu
wykorzystania środków Radzie Pedagogicznej oraz Wójtowi Gminy Izbicko w brzmieniu określonym
w załączniku nr 2 do Regulaminu.
4. Dyrektorzy szkół i przedszkoli przyznają dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycielom,
mając na uwadze zadania wymienione w ust.1.
§5
Dyrektorzy szkół i przedszkoli dzielą posiadane środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego
nauczycieli, uwzględniając na dany rok plan doskonalenia i potrzeby placówki.
§6
1.
2.

Dla nauczyciela szkoły/przedszkola, ubiegającego się o dofinansowanie, zakres i wielkość pomocy
finansowej ustala dyrektor placówki.
Niewykorzystane środki na koniec roku budżetowego przekazywane są do budżetu Gminy Izbicko
§7

1.

Z wnioskiem o dofinansowanie mogą występować nauczyciele, którzy:
a) podnoszą swoje kwalifikacje zgodnie z potrzebami kadrowymi i organizacyjnymi
szkoły/przedszkola lub muszą uzupełniać kwalifikacje, które są niezbędne do zajmowania
stanowiska, na którym nauczyciel jest zatrudniony lub uzyskają dodatkowe kwalifikacje/uprawnienia
(zgodnie z potrzebami placówki);
b) są zatrudnieni w wymiarze co najmniej 1/2 etatu;
c) nie korzystają z innych źródeł finansowania.

Do wniosku o dofinansowanie zaakceptowanego przez dyrektora, nauczyciel musi załączyć fakturę lub
rachunek potwierdzający wysokość poniesionych kosztów.
3. Opis szczegółowy faktury/rachunku zawiera kwotę i % przyznanego dofinansowania oraz opłatę
wnoszoną przez osobę uczestniczącą.
4. Wniosek o dofinansowanie, który stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu, należy składać na bieżąco
według planu doskonalenia na dany rok budżetowy do dyrektora szkoły/przedszkola.
5. Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane są w ciągu danego roku budżetowego.
2.

6. Z nauczycielami których wnioski rozpatrzone będą pozytywnie, nawiązana zostanie umowa, której wzór
stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.
§8
1. W przypadku, gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu podlega tylko
jeden z nich.
2. Dofinansowanie nie przysługuje nauczycielowi, w przypadku powtarzania semestru lub roku studiów
oraz w okresie korzystania z urlopu dziekańskiego.
3. Przerwanie przez nauczyciela toku określonej formy doskonalenia/dokształcania powoduje zwrot
otrzymanej kwoty dofinansowania.
4. Dofinansowanie podlega zwrotowi, jeżeli nauczyciel nie przepracuje w danej szkole 3 lat, od momentu
ukończenia określonej formy doskonalenia/dokształcania.
5. Do nadzoru obowiązku, o którym mowa w ust. 4, zobowiązuje się dyrektora placówki, zgodnie z
załącznikiem nr 5 do Regulaminu, składanym przez 3 kolejne lata od momentu ukończenia
dokształcania/doskonalenia w corocznym terminie do dnia 30 września.
6. W uzasadnionych przypadkach dyrektor, w porozumieniu z Wójtem Gminy Izbicko może zwolnić
nauczyciela w całości lub w części od obowiązku zwrotu kwoty dofinansowania.
§9
Podział środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz wysokość przyznanych
kwot dofinansowania, nie podlegają roszczeniom ze strony nauczyciela.
§ 10
Wprowadza się Rejestr wpływu wniosków o dofinansowanie doskonalenia/dokształcania zawodowego
nauczycieli, stanowiący załącznik nr 6 do Regulaminu.

