
Zarządzenie nr 535/2018
Burmistrza Wołczyna

z dnia 09 lutego 2018 roku

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

Na podstawie § 6 ust. 2 i § 7, w związku z § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i  Sportu z dnia 29 marca 2002 roku 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 (Dziennik Ustaw z 2002 roku, nr 46, poz. 430, zmiana: Dziennik
Ustaw z 2015 roku, poz. 1973), w porozumieniu z dyrektorami: zespołu szkół, przedszkola i
szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Wołczyn, zarządzam, co następuje: 

§ 1.

Ustalam  na  rok  2018  plan  dofinansowania  form  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli
zatrudnionych w zespole szkół, przedszkolu i szkołach podstawowych prowadzonych przez
gminę Wołczyn, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

W  terminie  do  dnia  30  kwietnia  i  30  listopada  bieżącego  roku  plany  wydatków
poszczególnych jednostek  budżetowych  na  rok  2018 zostaną  zwiększone  w dziale  801 –
Oświata i wychowanie, rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o środki
przeznaczone  na  dofinansowanie  zadań  wymienionych  w  paragrafie  1,  a  realizowanych
bezpośrednio przez te jednostki. 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                             Burmistrz
                                                                                                 mgr Jan Leszek Wiącek



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 535/2018 Burmistrza Wołczyna z dnia 09 lutego 2018 roku

Plan dofinansowania form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli
na rok 2018

Środki przewidziane w planie wydatków budżetowych gminy Wołczyn na rok 2018 w dziale
801 –  Oświata  i  Wychowanie,  rozdział  80146 – Dokształcanie  i  doskonalenie  zawodowe
nauczycieli  (40.500  zł)  przeznacza  się  na  finansowanie  i  dofinansowanie  następujących
zadań:

1. Organizacja doradztwa metodycznego:             12.150 zł, w tym:

porozumienie z Powiatem Kluczborskim obejmujące doradztwo metodyczne dla nauczycieli
objętych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, w okresie od
01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, zatrudnionych w zespole szkół, przedszkolu i szkołach
podstawowych  prowadzonych  przez  Gminę  Wołczyn  (30%  środków  zaplanowanych  na
doradztwo i doskonalenie nauczycieli w budżecie na rok 2018): 12.150 zł.

2.  Organizacja szkoleń, narad i seminariów, obejmujących również nauczycieli zajmujących
stanowiska kierownicze, a także konferencji dla rad pedagogicznych   2.000 zł

3. Zwrot  kosztów  przejazdów  na  kursy  i  szkolenia  nauczycieli  zajmujących  stanowiska
kierownicze   1.000 zł.

4. Kształcenie  w  szkołach  wyższych  i  zakładach  kształcenia  nauczycieli,  organizacja
doskonalenia zawodowego nauczycieli: 25.350 zł, w tym: 

1) Kształcenie w formach szkolnych.

2) Studia podyplomowe.

3) Kursy kwalifikacyjne (dające przygotowanie do prowadzenia określonego rodzaju
zajęć  edukacyjnych),

4) Zwrot kosztów przejazdów,

            razem p. 1)  – 4): 14.797 zł, 

5)  Krótkotrwałe  formy  szkolenia  kursowego,  szkolenia,  narady  i  seminaria,  a  także
konferencje dla rad pedagogicznych (realizacja bezpośrednio w jednostkach, naliczenie 75 zł
na 1 etat na rok według stanu z 30.09.2017 roku),

razem p.5):                 10.553 zł 

Ogółem wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli: 40.500 zł

w tym Dział 801:                  40.500 zł. 



Porozumienie z dyrektorami jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę Wołczyn

zawarte w dniu 09 lutego 2018 roku w sprawie:

1) zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego,

2) maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe
i zakłady kształcenia nauczycieli, a także za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, o których
mowa w § 2 ust. 2 punkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 29 marca
2002 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego
nauczycieli, 

3) specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Organ  prowadzący  w  porozumieniu  z  dyrektorami  jednostek  oświatowych  prowadzonych
przez Gminę Wołczyn ustala, co następuje:

1.  Kwota  dopłat  do  opłat  za  kształcenie  pobieranych  przez  szkoły  wyższe  i  zakłady
kształcenia nauczycieli za studia podyplomowe oraz kursy kwalifikacyjne i doskonalące w
roku  2018  wynosi  do  75  %  poniesionych  i  udokumentowanych  kosztów  kształcenia  na
kierunkach wymienionych w punkcie 3 niniejszego porozumienia.

2.  Kwota  dopłat  do  pozostałych  kursów,  w  których  uczestnictwo  wynika  z  potrzeb
programowych  szkoły/przedszkola  wynosi  do  100  %  poniesionych  i  udokumentowanych
kosztów.

3. W 2018 roku przyznaje się dofinansowanie do niżej wymienionych specjalności i form
kształcenia  ujętych  w  planach  doskonalenia  zawodowego  poszczególnych  jednostek
oświatowych na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019:

A. Kształcenie w formach szkolnych:

1) studia wyższe zawodowe w zakresie języka niemieckiego, języka angielskiego i
informatyki,

2)  uzupełniające  studia  magisterskie  w  zakresie  języka  niemieckiego  i  języka
angielskiego.

B. Kształcenie w formach pozaszkolnych:

1) studia podyplomowe,

2) kursy kwalifikacyjne,

w  zakresie  geografii,  fizyki,  edukacji  wczesnoszkolnej  dla  nauczycieli  języka
angielskiego i niemieckiego - w tym metodyki nauczania dla przedszkoli, logopedii,
oligofrenopedagogiki,  dysleksji,  pedagogiki  specjalnej,  terapii  pedagogicznej,
tyflopedagogiki,  surdopedagogiki,  arteterapii,  muzyki,  plastyki,  informatyki,



wczesnego  wspomagania  dziecka,  edukacji  i  wspomagania  dziecka  z  autyzmem i
zespołem  Aspergera,   bibliotekoznawstwa  (i  informacji  naukowej),  matematyki,
techniki,  doradztwa  zawodowego,  wychowania  do  życia  w  rodzinie,  języka
niemieckiego oraz organizacji i zarządzania w oświacie. 

4.  Koszty  przejazdu  z  miejsca  zamieszkania  osób  podnoszących  kwalifikacje  lub
doskonalących się zawodowo w 2018 roku, do miejscowości, w której znajduje się siedziba
uczelni lub innej jednostki prowadzącej formy kształcenia lub doskonalenia zawodowego, i z
powrotem,  mogą  być  pokrywane  do  wysokości  kosztów  biletów  za  przejazd  środkami
komunikacji publicznej, na zasadach określonych dla podróży służbowych odbywanych na
obszarze  kraju  przez  pracowników  zatrudnionych  w  samorządowej  jednostce  sfery
budżetowej.  Łączna  kwota  dofinansowania  do  formy  kształcenia  lub  doskonalenia
zawodowego  i  zwrotu  kosztów  przejazdu  przyznanych  nauczycielowi  korzystającemu  z
dofinansowania  nie  może  przekraczać  80% kosztów opłat  za  daną  formę kształcenia  lub
doskonalenia  zawodowego.  W razie  uczestnictwa  nauczycieli  w  szkoleniach  lub  kursach
finansowanych  w  całości  ze  środków  innych  niż  gminne,  koszty  przejazdu  nauczyciela
korzystającego ze  szkolenia  lub  kursu mogą być pokryte  do  pełnej  wysokości  w ramach
środków na doskonalenie zawodowe będących w dyspozycji danej jednostki. 

5. Nauczyciel, który otrzymał dofinansowanie kosztów kształcenia w formach szkolnych lub
pozaszkolnych i rozwiązał stosunek pracy w trakcie kształcenia lub przed upływem trzech lat
od  ukończenia  studiów,  studiów  podyplomowych  lub  kursu  kwalifikacyjnego,  jest
zobowiązany  do  zwrotu  odpowiednio  całości  lub  części  otrzymanego  dofinansowania,
proporcjonalnie  do  okresu  przepracowanego  po  ukończeniu  danej  formy  kształcenia.
Obowiązek zwrotu dofinansowania nie dotyczy nauczycieli, którzy w ciągu jednego miesiąca
od ustania zatrudnienia podjęli pracę w innej jednostce oświatowej prowadzonej przez gminę
Wołczyn.

Dyrektorzy  oświatowych  jednostek  organizacyjnych  uczestniczący  w  porozumieniu
dotyczącym doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 roku: 

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołczynie - mgr Celina Zając 

2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołczynie - mgr Barbara Błaszczykiewicz

3. Szkoła Podstawowa w Komorznie - mgr Emilia Sławińska  

4. Szkoła Podstawowa w Wierzbicy Górnej - mgr Lesław Czernik 

5. Szkoła Podstawowa w Wąsicach - mgr Beata Krzyształowicz 

6. Zespół Szkół w Wołczynie - mgr Ewa Włos 

7. Przedszkole Publiczne w Wołczynie – mgr Alicja Kwaśnicka  

W imieniu organ prowadzącego:

Zastępca Burmistrza Wołczyna – mgr inż. Bogusław Adaszyński


