WÓJT GMINY
KRASO CIN
ul. Macierzy Szkolnej 1
29-105 Krasocin

Zarządzenie Nr 43/22
Wójta Gminy Krasocin
z dnia 20 kwietnia 2022 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli
i szkól, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krasocin na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559), art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1762), 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 (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1653), Uchwały Rady Gminy Krasocin
Nr XL11364/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. i Uchwały Rady Gminy Krasocin Nr XLIV!384/22
z dnia 10 marca 2022 r., zarządzam co następuje:

Plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2022 r. stanowiący załącznik
nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.
Wniosek o dofinansowanie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia, składa:
1) nauczyciel do dyrektora szkoły będącej podstawowym miejscem pracy;
2) dyrektor szkoły/placówki do Wójta Gminy Krasocin.
3.
1. Z dofinansowania form doskonalenia zawodowego mogą korzystać nauczyciele szkół
i placówek, dla których Gmina Krasocin jest organem prowadzącym, którzy
są zatrudnieni w wymiarze co najmniej Y2 etatu.
2. Z dofinansowania indywidualnego mogą korzystać nauczyciele zatrudnieni
co najmniej na czas nieokreś lony i posiadający co najmniej stopień nauczyciela
kontraktowego.
3. W przypadku, gdy nauczyciel podejmuje studia podyplomowe na więcej niż jednym
kierunku, dofinansowaniu podlega tylko jeden z nich.

4. Przyznanie dofinansowania na pierwszym semestrze winno się wiązać
z dofinansowaniem całego okresu kształcenia.
* 4.
Nauczyciel jest zobowiązany do zwrotu kwoty dofinansowania, w przypadku:
1) skreślenia z własnej winy z listy studentów, z wyjątkiem przyczyn losowych
np.: choroby;
2) rozwiązania na swój wniosek stosunku pracy w okresie 2 lat od dnia przyznania
dofinansowania;
3) wygaśnięcia stosunku pracy w trakcie trwania dokształcania, z przyczyn o których
mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U.
z 2021r. poz. 1762).

1. Maksymalna kwota dofinansowania opłat na kształcenie pobieranych przez szkoły
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli może wynosić do 95% kosztów ponoszonych
za kształcenie, nie więcej jednak niż 1 200,00z1 za semestr.
2. Opłaty za szkolenia, seminaria, warsztaty, konferencje dla nauczycieli skierowanych
przez dyrektora placówki są finansowane w całości.
6.
Ustala się ogólny tryb postępowania w sprawie dofinansowania opłaty za kształcenie
pobieranej przez szkołę wyższą lub zakład kształcenia nauczycieli:
1) wniosek o przyznanie dopłaty dla nauczyciela rozpatruje dyrektor szkoły lub placówki,
po wnikliwej analizie perspektywicznych potrzeb kadrowych, a w przypadku dyrektora
szkoły lub placówki Wójt Gminy Krasocin.
2) do wniosku należy dołączyć:
a) aktualne zaświadczenie z uczelni, potwierdzające fakt studiowania na
określonym kierunku i semestrze;
b) potwierdzenie zapłaty czesnego za określony semestr.
3) dopłaty do czesnego dla nauczycieli przyznaje Wójt Gminy Krasocin.
4) dyrektor szkoły lub placówki po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku nauczyciela
zawiera z nauczycielem umowę oraz czuwa nad realizacją jej postanowień. Umowa
stanowi podstawę do wypłaty dofinansowania. W przypadku dyrektora szkoły lub

placówki stosowną umowę zawiera Wójt Gminy Krasocin, Wzór umowy stanowi
odpowiednio załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

5) dopłata nie przysługuje w przypadku powtarzania danego roku (semestru) studiów lub
urlopu dziekańskiego.

* 7.
1. Wnioski nauczycieli rozpatrywane są przez komisję powołaną przez Wójta Gminy
Krasocin.
2. Komisja powołana przez wójta rozpatruje wnioski dwa razy do roku (w miesiącu
kwietniu i październiku).
8.
Dyrektor szkoły lub placówki w terminie do 31 marca danego roku składa sprawozdanie
ze sposobu wykorzystania przyznanych środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli
do Wójta Gminy Krasocin stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
9.
Dyrektor szkoły składa wniosek w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2023
do dnia 31 października br. do Wójta Gminy Krasocin stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego
zarządzenia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik Nr I do zarządzenia nr 43/22
Wójta Gminy Krasocin z dnia 20.04,2022r.

Plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2022r.
Lp.

Nazwa placówki
oświatowej

I.

2.

3.
4.

5.
6.

Zespół Placówek
Oświatowych im. Jana
Pawła Ił w Bukowie
Zespół Placówek
Oświatowych im. rtm.
Witolda Pileckiego
w Krasocinie
Zespół Placówek
Oświatowych w Olesznie
Szkoła Podstawowa im. bł.
ks. Jerzego Popiełuszki
w Cieślach
Szkoła Podstawowa im.
Jana Pawła II w Czostkowie
Szkoła Podstawowa im.
Prymasa Tysiąclecia
w Mieczynie
RAZEM:

Wysokość
naliczonych
środków
finansowych
w 2022 r. na
dofinansowanie
doskonalenia
zawodowego
nauczycieli (zł)

W

tym:

Doskonalenie

Doksztalcanie

16 633,00

14 833,00

1800,00

22 713,00

12 865,00

9848,00

15 383,00

5 383,00

10 000,00

6857,00

6857,00

0,00

7 03 5,00

5 03 5,00

2000,00

7550,00

7550,00

0,00

76 171,00

52 523,00

23 648,00
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Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 43/22
Wójta Gmin Krasocin z dnia 20.04.2022r.

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Numer telefonu
Pani/Pan
Dyrektor
WNIOSEK
NAUCZYCIELA[DYREKTORA O DOFINANSOWANIE OPŁATY ZA KSZTAŁCENIE
POBIERANEJ PRZEZ SZKOLĘ WYŻSZĄ LUB ZAKŁAD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI
Nazwa, adres uczelni/ zakładu kształcenia
nauczycieli
Kierunek
Czas trwania kształcenia
Rok studiów/kursu
Semestr
Rodzaj studiów- zawodowe, magisterskie,
podyplomowe, doktoranckie lub rodzaj kursu
kwalifikacyjnego (nazwa)
Koszt semestru nauki
Całkowity koszt nauki
Wysokość otrzymanego dofinansowania za
rok akademicki
Wysokość otrzymanego dofinansowania za
rok akademicki
Wnioskowana kwota o dofinansowanie
2. Stanowisko pracy (nauczany przedmiot, status zawodowy):
3.Krótkie uzasadnienie przydatności w pracy zawodowej odbycia formy doskonalenia
zawodowego nauczyciela:

4.Nazwa banku i numer konta, na które należy przesiać kwotę dofinansowania:

(podpis wnioskującego)
5.Opinia dyrektora (odnosząca się do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia
2019r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2019r., poz. 1653),
potwierdzająca, że wybrana forma doskonalenia jest zgodna z przyjętym w szkole wieloletnim planem
doskonalenia nauczycieli).
(pieczęć i podpis dyrektora lub wójta)
(data)
Załączniki:
1. Aktualne zaświadczenie z uczelni o wysokości opłaty za semestr i stanie studiów.
2. Potwierdzenie zapłaty czesnego za określony semestr.

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych, zgodnie
z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniu danych osobowych i W sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz z uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016r. L 119/1), zwanego dalej RODO.

dnia
(podpis nauczyciela lub dyrektora)
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Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 43/22
Wójta Gminy Krasocin z dnia 20.04,2022r,
Umowa nr
z dnia
w sprawie dofinansowania studiów
o kierunku
(pełna nazwa kierunku, uczelnia)
zawarta pomiędzy
(nazwa i dres szkoły/placówki)
reprezentowanym przez

.nauczycielem

a

(nazwa szkoły/placówki)

(imię i nazwisko nauczyciela)
* 1.

Na podstawie § 6 pkt 4 zarządzenia nr 43/2022 Wójta Gminy Krasocin z dnia 20.04.2022r,
po stwierdzeniu spełnienia kryteriów przyznano Pani/Panu dofinansowanie z przeznaczeniem na
dopłatę do studiów

na kierunku, specjalności

w kwocie
*2.
1. Nauczyciel zobowiązuje się do:
a) zwrotu kosztów dofinansowania w przypadku rezygnacji nauczyciela z pracy
w szkole lub placówce w ciągu 2 lat po zakończeniu studiów;
b) zwrotu kosztów dofinansowania w przypadku przerwania kształcenia z winy
nauczyciela;
c) zwrotu kosztów dofinasowania w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego nauczyciela.
2. Obowiązek określony w § 2 ust. 1 pkt a) nie dotyczy nauczyciela, który podjął prace
w innej szkole lub placówce oświatowej prowadzonej przez Gminę Krasocin.
3.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły/placówki może zwolnić nauczyciela
w całości lub w części z obowiązku zwrotu dofinansowania.
4.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
* 5.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego ze stron.

(podpis nauczyciela)

(pieczątka i podpis osoby upoważnionej)
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Mącznik Nr 4 do zarzqdzenia nr 43/22
Wójta Gminy Krasocin z dnia 20.04.2022r.

Sprawozdanie
ze sposobu wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli za rok 2022*

Pieczątka jednostki:
WÓJT
Gminy Krasocin

Lp.
I.
2.
3.

4.
5.

6.

Forma
doskonalenia/doksztalcania
Studia podyplomowe
Studia mgr i licencjackie
jako kolejna specjalność
Studia ikursy
kwalifikacyjne dla n-li
języków obcych
Kursy kwalifikacyjne nadające
uprawnienia do nauczania
dodatkowego przedmiotu
Studia magisterskie
uzupełniające dla absolwentów
kolegiów językowych, SN.
licencjatów i innych kierunków
Szkolenie rad
pedagogicznych

Nazwisko
I imię n-la

Koszty
Koszty
planowane wykorzystane

Uwagi

7. Udział nauczycieli w
kursach, szkoleniach,
warsztatach, konferencjach
itp.
RAZEM:
*termin skiadania sprawozdania do 31 marca danego roku

(pieczątka i podpis dyrektora)
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Załącznik Nr 5 do zarządzenia nr 43/22
Wójta Gminy Krasocin z dnia 20.04.2022r.
Wniosek
o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2023*
Pieczątka jednostki:
WÓJT
Gminy Krasocin
I. Dokształcanie
Lp.

Forma doskonalenia

Nazwisko i imiona nauczycieli,
którym planuje się pokrycie
dopłat do czesnego

Kwota rocznego
kosztu
dokształcania
nauczycieli

1. Studia podyplomowe
2. Studia magisterskie i
licencjackie jako kolejna
specjalność
3. Studia i kursy kwalifikacyjne
dla nauczycieli języków obcych
4. Kursy kwalifikacyjne nadające
uprawnienia do nauczania
dodatkowego przedmiotu
5. Studia magisterskie
uzupełniające dla absolwentów
kolegiów językowych, SN.
Licencjatów i innych
kierunków
RAZEM:
II. Doskonalenie
Szkolenie rad -pedaj"ogicz,,ych
-

Lp.

Tematy szkoleń

Liczba nauczycieli

Przewidywany
roczny koszt
szkoleń

1.
2.
3.
RAZEM
nauczycieli
w
kursach,
szkoleniach,
warsztatach, konferencjach itp.
Udział
Przewidywany
Liczba nauczycieli
Tematy
Lp.
roczny koszt
I.
2.
3.
RAZEM
Łącznie zapotrzebowanie na doskonalenie wynosi

.PLN
(pieczątka i podpis dyrektora)

*Termin

składania wniosku do 31 października danego roku
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