
ZARZĄDZENIE NR 0050.1.13.2023 
WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 16 stycznia 2023 r. 

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 r. za kształcenie zatrudnionych w szkołach 

i przedszkolach Gminy Dobrzeń Wielki. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2023 r., poz. 40), art. 70a ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( t. j. Dz. U. 
z 2021r., poz. 1762 wraz ze zmianami), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia  
2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia  zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia 
branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe   (t. j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1653) oraz Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki nr LIV/396/2022 z dnia 29 grudnia 2022r.,w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2023, zarządza się co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2023., stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, organ prowadzący opracowuje na 
każdy rok kalendarzowy  w terminie do 31 stycznia  biorąc pod uwagę: 

a) wnioski dyrektorów szkół i przedszkoli; 

b) wyniki egzaminów zewnętrznych; 

c) wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz wynikające z nich wnioski; 

d) podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa; 

e) stopień realizacji szkoleń branżowych; 

3. Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli przedstawiany jest do zaopiniowania 
przez związki zawodowe działające w placówkach oświatowych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki. 

§ 2. Ustala się Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem, stosuje się przepisy odpowiednich ustaw 
i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom placówek oświatowych, dla których Gmina Dobrzeń 
Wielki jest organem prowadzącym. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania 

 

   

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki 
 
 

mgr Piotr Szlapa 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.1.13.2023 

Wójta Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 16 stycznia 2023 r. 

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2023 

w tym  

L.p
. 

Nazwa placówki 
oświatowej  

Wysokość 
zaplanowanych środków 
finansowych w 2023r. na 
dofinasowanie 
doskonalenia 
zawodowego nauczycieli 
(zł) 

dokształcanie doskonalenie  

1 Zespół Szkół w Dobrzeniu 
Wielkim  27 964,00 18 940,00 9 024,00 

2 Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Kup 13 355,00 4 500,00 8 855,00 

3 

Publiczna Szkoła 
Podstawowa z Oddziałami 
Sportowymi w Dobrzeniu 
Wielkim  

23 019,00 4 000,00 19 019,00 

4 

Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. Marii 
Konopnickiej w 
Chróścicach  

11 407,00 3 840,00 7 567,00 

5 Publiczne Przedszkole w 
Chróścicach  5 423,00 960,00 4 463,00 

6 Publiczne Przedszkole w 
Dobrzeniu Wielkim  5 889,00 0,00 5 889,00 

RAZEM  87 057,00 32 240,00 54 817,00 
   87 057,00 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.1.13.2023 

Wójta Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 16 stycznia 2023 r. 

Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki 

§ 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 Dobrzeń Wielki. 

§ 2. Regulamin ma zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych 
przez Gminę Dobrzeń Wielki. 

§ 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. 

4) szkolenia branżowe dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów  zawodowych 

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) opłaty za staże zagraniczne organizowane w ramach współpracy międzynarodowej 
w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub 
placówki; 

5) koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli uczestniczących 
w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w ust. 1, w tym 
w stażach zagranicznych, o których mowa w pkt 4, 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. 

f) obowiązkowe szkolenia branżowe, o których mowa w art. 70c ust.1 ustawy (dot. Zespołu Szkół w Dobrzeniu 
Wielkim) 
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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) plan wieloletni, 

b) 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 Dobrzeń Wielki w brzmieniu 
określonym w załączniku nr 2 do Regulaminu. 

4. Dyrektorzy szkół i przedszkoli mogą powołać  spośród członków Rady Pedagogicznej „Komisję ds. 
opiniowania dofinansowania doskonalenia zawodowego”, która opiniuje wnioski zgłoszone przez nauczycieli, 
dotyczące doskonalenia zawodowego. Dyrektorzy szkół i przedszkoli przyznają dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycielom, mając na uwadze zadania wymienione w ust.1. 

§ 5. 1. Dyrektorzy szkół i przedszkoli dzielą posiadane środki na dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, uwzględniając na dany rok plan doskonalenia i potrzeby placówki. 

2. Przydzielanie środków odbywa się: 

a) na „Doskonalenie” – na bieżąco, zgodnie z planem doskonalenia zawodowego nauczycieli, za dany rok 
budżetowy; 

b) na „Dokształcanie” – wg potrzeb na bieżąco  - po konsultacji z Organem Prowadzącym- zgodnie z § 6   
pkt 3a - zmiany w systemie dokształcania 

§ 6. 1. Dla nauczyciela szkoły/przedszkola, ubiegającego się o dofinansowanie „Dokształcania” lub 
„Doskonalenia”, zakres i wielkość pomocy finansowej ustala dyrektor placówki, 
po uzyskaniu opinii komisji, o której mowa w § 4 ust. 4. 

2. Dla dyrektora szkoły/przedszkola, ubiegającego się o dofinansowanie „Dokształcania” zakres i wielkość 
pomocy finansowej jednoosobowo ustala Wójt Gminy Dobrzeń Wielki lub osoba przez niego upoważniona. 

3. Wysokość dofinansowania w 2023r. wynosi: 

a) na „Dokształcanie” – maksymalna roczna kwota dofinansowania jednemu nauczycielowi opłat pobieranych 
za kształcenie przez uczelnie w wysokości do 3000 zł, jednak nie wyższej niż 80% kosztów kształcenia, 

b) na „Doskonalenie” - 100% kosztów w miarę posiadanych środków. 

4. Niewykorzystane środki na koniec roku budżetowego przekazywane są do budżetu Gminy Dobrzeń 
Wielki. 

§ 7. 1. Z wnioskiem o dofinansowanie „Dokształcania” 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) nie korzystają z innych źródeł finansowania. 

2. Do wniosku o dofinansowanie „Dokształcania” i zaakceptowanego przez dyrektora „Doskonalenia”, 
nauczyciel musi załączyć fakturę lub rachunek potwierdzający wysokość poniesionych kosztów. 

3. Opis szczegółowy faktury/rachunku za „Dokształcanie”, zawiera kwotę i %  przyznanego 
dofinansowania oraz opłatę wnoszoną przez  osobę uczestniczącą w dokształcaniu. 

4. Opis szczegółowy faktury/rachunku za wszystkie formy doskonalenia zawodowego  zostaje również 
zaopatrzony o następujące informacje: 

a) . wyciąg ze statutu podmiotu wystawiającego fakturę /rachunek zawierającym zapis o zadaniu statutowym 
obejmującym doskonalenie zawodowe; 

lub 
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b) . nr PKD (Polska Klasyfikacja Działalności)  podmiotu  wystawiającego fakturę/rachunek – dopuszcza się: 
PKD 85.59 lub 85.60; 

c) .  zapisy zawarte w pkt 4  „a” i „b” nie dotyczą faktur/rachunków wystawianych  przez  uczelnie wyższe, 
placówki doskonalenia nauczycieli; 

5. Wniosek o dofinansowanie „Dokształcania”, który stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu, należy składać 
na bieżąco, wg planu doskonalenia na dany rok budżetowy do dyrektora szkoły/przedszkola, a dyrektor 
placówki do Wójta Gminy Dobrzeń Wielki. 

6. Wnioski o dofinansowanie „Dokształcania” rozpatrywane są w ciągu danego roku budżetowego. 

7. Z nauczycielami/dyrektorami, których wnioski rozpatrzone będą pozytywnie, nawiązana zostanie 
umowa, której wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu. 

8. Wnioski o dofinansowanie „Doskonalenia” rozpatrywane są na bieżąco, z zachowaniem terminu 
ostatecznego, o którym mowa w § 5 ust. 2a. 

§ 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 „Dokształcania” powoduje zwrot otrzymanej kwoty 
dofinansowania. 

4. Dofinansowanie form „Dokształcania” podlega zwrotowi, jeżeli nauczyciel:: 

a) .  nie przepracuje w danej szkole 3 lat, od momentu ukończenia określonej formy kształcenia,  z wyjątkiem 
sytuacji, gdy rozwiązanie stosunku pracy nie następuje z winy pracownika; 

b) . nie przepracuje w danej szkole 3 lat, od momentu ukończenia określonej formy kształcenia i zostanie 
przeniesiony do innej placówki oświatowej, dla której organem prowadzącym nie jest Gmina Dobrzeń 
Wielki 

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”, 
w corocznym terminie do dnia 30 września. 

6. W uzasadnionych przypadkach dyrektor, w porozumieniu z Wójtem Gminy Dobrzeń Wielki, 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 (dyrektora). 

§ 10. Wprowadza się Rejestr wpływu wniosków o dofinansowanie „Dokształcania”/„Doskonalenia” 
zawodowego nauczycieli, stanowiący załącznik nr 6 do Regulaminu. 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

……………………………………. 

(pieczęć szkoły/przedszkola) 

WNIOSEK DYREKTORA SZKOŁY/  PRZEDSZKOLA 

dotyczący zapotrzebowania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 
.……….# 

1. Dokształcanie: 

Lp. Forma dokształcania 
Nazwiska i imiona nauczycieli, 

którym planuje się pokrycie 
dopłat do czesnego 

Kierunek 
studiów/specjalności; 

nazwa przedmiotu 

Kwota rocznego 
kosztu dokształcania 

nauczycieli 

1 
 
Studia 
podyplomowe 
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2 
Studia licencjackie 
i mgr jako kolejna 
specjalność. 

   

3 

Kursy 
kwalifikacyjne 
nadające dodatkowe 
kwalifikacje. 

   

 RAZEM    

2. Doskonalenie: 

Szkolenie rad pedagogicznych 

Tematy szkoleń Przewidywany roczny koszt 
szkoleń 

  
  
  
  

RAZEM  

Udział nauczycieli w kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach itp. ( w tym szkolenia branżowe) 

Tematy Przewidywany roczny koszt 
  
  
  

RAZEM  

Łącznie zapotrzebowanie na doskonalenie wynosi:  ………………. PLN 

………………………                                                                                                                                                                                                     
(pieczęć i podpis dyrektora 

1 termin składania wniosku do 31 października 

Załącznik nr 2 do Regulaminu 

……………………………………. 

(pieczęć szkoły/przedszkola) 

SPRAWOZDANIE ZE SPOSOBU WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW 

PRZEZNACZONYCH NA DOFINANSOWANIE DOSKONALENIA 

ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ZA ROK ………….# 

Środki przyznane w planie finansowym na doskonalenie zawodowe: ……………..PLN 

Nazwiska i imiona Koszty 
Lp. 

Forma 
doskonalenia/ 
dokształcania 

nauczycieli 
Kierunek 
studiów planowane wykorzystane Uwagi 

[1] [2] [3] [4] [5]** [6]*** [7] 

1 Studia 
podyplomowe      

2 
Studia licenc./  
mgr jako kolejna 
specjalność 

     

3 

Kursy 
kwalifikacyjne 
nadające 
dodatkowe 
kwalifikacje 
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4 Szkolenia rady 
pedagogicznej 

     

5 
Kursy, szkolenia, 
warsztaty, 
konferencje itp. 

     

6 Szkolenia 
branżowe  

     

 RAZEM      

**Kolumnę [5] należy wypełnić w odniesieniu do każdego nauczyciela ujętego w kolumnie [3], zgodnie 
z wielkością kwoty ujętej we wniosku, przekazanym do Urzędu Gminy  z danego roku kalendarzowego 
***Kolumnę [6] należy wypełnić w odniesieniu do każdego nauczyciela ujętego w kolumnie [3],  w kwocie 
faktycznie poniesionych kosztów. 

Jeżeli koszty nie zostały zaplanowane lub poniesione należy wpisać „0”. 
 2 termin składania wniosku do 31 marca 

Załącznik nr 3 do Regulaminu 

WNIOSEK 
DYREKTORA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA, NAUCZYCIELA  

o skierowanie oraz przyznanie dofinansowania na doskonalenie/ dokształcania  zawodowe nauczycieli (*) 

DANE WNIOSKODAWCY 

1. Imię i nazwisko:      ………………………………………………………………………..                              

PODEJMOWANE DOSKONALENIE ZAWODOWE 

2. Rodzaj/forma doskonalenia: 

a) studia (proszę określić kierunek i rodzaj)………………………………………..…..…….. 

b) kurs kwalifikacyjny  …………………………………..………………………………………. 

c) szkolenie ………… …………………………………………………………………..……….. 

d) konferencja ………… ……………………………………………………………………..… 

3. inne (proszę określić)……………………………………………………………………….……. 

4. Miejsce doskonalenia ……………….............................................................................. 

5. Prowadzący doskonalenie (instytucja) ............................................................................ 

6. Pełna liczba sesji/godzi ..................................................................................................... 

7. Planowany termin rozpoczęcia /zakończenia...................................................................... 

KOSZT DOSKONALENIA  ZAWODOWEGO  

   

8. Koszt całkowity doskonalenia  ............................................................................ 

UZASADNIENIE WNIOSKODAWCY (oczekiwane rezultaty) 

Podpis ........................................ 

Opinia Dyrektora szkoły/przedszkola lub Wójta Gminy Dobrzeń Wielki (*) 

Data ........................................  ............................................ 

pieczątka, podpis 

Wrażam zgodę na skierowanie /nie wyrażam zgody na skierowanie 

Kwota dofinansowania: ……………………………………………………. 

.......................         ………………………………………………… 
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Data   Dyrektor szkoły/przedszkola lub Wójt Gminy 

(*) – niepotrzebne skreślić 

Załącznik nr 4 do Regulaminu 

U M O W A 

Zawarta w dniu …………….  w ………………………………. pomiędzy 
……………………………………………  reprezentowaną(ym) przez: 

1. Panią(a) …………………….................. - ………………………………………………….. 

zwanym w dalszej części umowy „Pracodawcą” 

a 

2. Panią(em) …………………………. – pracownikiem/dyrektorem* ……………………… 
w …………………………………………………. 

zwanym w dalszej części umowy „Pracownikiem”. 

§ 1. 1. Pracownik zobowiązuje się do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i w tym celu podjął 
naukę w ……………………………………………………………………………………... 

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

    (nazwa organizatora kształcenia, forma, kierunek) 

od dnia ………………….. r. 

2. Pracownik zobowiązuje się również do przepracowania na tym samym co dotychczas lub  innym, 
wskazanym przez pracodawcę stanowisku pracy, zgodnym z uzyskanymi kwalifikacjami, określonymi w ust. 1, 
okresu nie krótszego niż 3 lata od ukończenia nauki. 

3. Pracownik oświadcza, że kształcenie będzie odbywało się w systemie …………………….. 

(zaocznym, wieczorowym) 

Poniósł/poniesie koszty w wysokości …………………………….. zł (słownie: …………………………….. 

………………………………………………………) za  naukę, co potwierdza poświadczona kserokopia 
dowodu wpłaty, stanowiąca załącznik do Wniosku o  dofinansowanie doskonalenia zawodowego. 

§ 2. Pracodawca zobowiązuje się do udzielenia Pracownikowi następujących świadczeń związanych 
z wymienionym kształceniem: 

1) częściowego pokrycia opłat za naukę  pobieraną przez organizatora kształcenia 
………………………………………………………….. zgodnie z decyzją dyrektora/ Wójta* 

2) stworzenia warunków organizacyjnych umożliwiających udział Pracownika 
w zajęciach. 

§ 3. Czas trwania nauki objętej dofinansowaniem: …………………………………………….. 

Wysokość udzielonego dofinansowania:……………. zł (słownie: ………………………………) 

§ 4. 1. Pracownik ma obowiązek zwrotu otrzymanego dofinansowania w sytuacji, gdy: 

a) zastosowanie znajdzie art. 1035 Kodeksu pracy; 

b) stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu w przypadkach określonych w art. 23 ust. 1 pkt 1, 5, 6 oraz 
ust. 4 pkt 1 i 2 a także art. 26 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela; 

c) przerwie określoną formę „Dokształcania”. 

2. Zwrot kosztów następuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy po ukończeniu nauki lub czasu 
pracy w czasie nauki. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pracodawca może odstąpić od żądania 
zwrotu kosztów w części lub w całości. 

3. Pracownik nie ma obowiązku zwrotu świadczenia, jeżeli rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło 
z przyczyn usprawiedliwionych spowodowanych: 
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a) szkodliwym wpływem wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, stwierdzonym orzeczeniem lekarskim 
wydanym w trybie odrębnych przepisów, w przypadku gdy zakład pracy nie przeniósł pracownika do innej 
pracy, odpowiedniej ze względu na stan zdrowia i kwalifikacje zawodowe, w terminie wskazanym 
w orzeczeniu lekarskim; 

b) brakiem możliwości dalszego zatrudnienia ze względu na inwalidztwo lub utratę zdolności do wykonywania 
dotychczasowej pracy; 

4. Pracownik nie ma również obowiązku zwrotu świadczenia w przypadku rozwiązania stosunku pracy 
z powodu całkowitej lub częściowej likwidacji szkoły/przedszkola. 

5. Pracownik, który otrzymał od pracodawcy dofinansowanie określone w § 3 niniejszej umowy, 
zobowiązany jest, na wniosek pracodawcy, zwrócić koszty tego świadczenia 
w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia, jeżeli bez uzasadnionej przyczyny przerwał naukę  
w szkole lub jej nie podjął. 

§ 5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2000r. 
w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów 
naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym 
kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania oraz Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego. 

§ 7. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Pracodawcy 
i 1 dla Pracownika. 

…………………………………..    ………………………………… 

(Podpis dyrektora/ Wójta*)     (Podpis pracownika/ dyrektora*) 

 
 

*niewłaściwe skreślić 

Załącznik nr 5 do Regulaminu 

Nadzór w zakresie spełnienia obowiązku przepracowania  przez nauczyciela 3 lat  
w danej placówce oświatowej od momentu ukończenia określonej formy kształcenia.# 

Nauczyciel 
Przyznane 

dofinansowanie w 
roku ……… 

Kwota 
Zatrudnienie 
……../ ……. 

 wymiar etatu) 

Zatrudnienie 
……/ ……. 

(wymiar etatu) 

Zatrudnienie 
……../ ……. 

 wymiar etatu) 
Umorzenie 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 ……………………      …………………………. 
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 (Miejscowość, data)      (Pieczątka i podpis dyrektora 
3 składane trzykrotnie do 30 września 

Załącznik nr 6 do Regulaminu 

Rejestr wpływu wniosków o dofinansowanie „Dokształcania”/   „Doskonalenia” nauczycieli w roku ……… 

Lp. Data wpływu Imię i nazwisko nauczyciela 
Forma wsparcia 

(„Dokształcanie”/ 
”Doskonalenie”) 

Kwota przyznanego 
dofinansowania 
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