
ZARZĄDZENIE NR 561/VIII/21 

BURMISTRZA NAMYSŁOWA 

 

z dnia 25 stycznia 2021 r. 

 

 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2021  

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zm. z 2020 r. poz. 1378), art. 70 a ust. 3 ustawy  

z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215, zm. z 2018 r. poz. 2245, 

z 2021 r. poz. 4) oraz § 5 i § 6 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653), zarządza się, co następuje: 

 

 § 1. Ustala się plan podziału środków finansowych, zabezpieczonych w budżecie  

Gminy Namysłów na rok 2021 w wysokości 202.895,00 zł, na realizację doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych  

i zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Namysłów: 

L.p. Placówka 
Środki finansowe  

w złotych 

1. Przedszkole nr 1 w Namysłowie 11.500,00 

2. Przedszkole nr 3 w Namysłowie 15.500,00 

3. Przedszkole nr 4 w Namysłowie 12.500,00 

4. Przedszkole nr 5 w Namysłowie 12.500,00 

5. Przedszkole Integracyjne w Namysłowie 13.500,00 

6. Przedszkole w Bukowie Śląskiej 4.500,00 

7. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Namysłowie 14.000,00 

8. Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie 16.500,00 

9. Szkoła Podstawowa nr 3 w Namysłowie 15.300,00 

10. Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie 17.500,00 

11. Szkoła Podstawowa nr 5 w Namysłowie 8.000,00 

12. Szkoła Podstawowa w Kamiennej 13.000,00 

13. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie 13.500,00 

14. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu 12.500,00 

15. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej 13.000,00 

16. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich 9.595,00 

Razem  202.895,00 

  

 

 



 § 2. Maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły 

wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli oraz inne podmioty, których zadania statutowe 

obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, przypadająca na jednego nauczyciela  

w 2021 r., wynosi do 4.000,00 zł oraz nie może przekroczyć udokumentowanego kosztu 

wskazanej formy kształcenia poniesionego przez nauczyciela. 

 

 § 3. 1. Określa się następujące formy doskonalenia objęte dofinansowaniem,  

o którym mowa w § 2:  

1) studia pozwalające na zdobycie dodatkowych kwalifikacji, 

2) kursy kwalifikacyjne i doskonalące, 

3) seminaria i warsztaty metodyczne. 

2. Dofinansowaniem, o którym mowa w § 2, obejmuje się specjalności, wynikające z potrzeb 

w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, określone we wnioskach dyrektorów 

przedszkoli, szkół podstawowych i zespołów szkolno-przedszkolnych, a w szczególności: 

1) pozwalające na zdobycie dodatkowych kwalifikacji wynikających z potrzeb placówki, 

2) pozwalające na udzielanie dzieciom i uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

3) przygotowujące do pracy z dzieckiem o szczególnych potrzebach edukacyjnych,  

w tym z dzieckiem uzdolnionym, 

4) pozwalające na rozwiązywanie problemów związanych ze zjawiskiem przemocy  

i cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży, 

5) podnoszące poziom metodycznych umiejętności nauczycieli. 

 

 § 4. 1. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2, przyznaje się na podstawie wniosku 

złożonego do dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej lub zespołu szkolno-przedszkolnego 

przez zainteresowanego nauczyciela.  

  2. W przypadku, gdy o dofinansowanie ubiega się dyrektor – wniosek, o którym mowa  

w ust. 1, należy złożyć do burmistrza.  

 3. Do wniosku należy dołączyć dokument z uczelni lub zakładu kształcenia  

nauczycieli potwierdzający stan odbywania formy doskonalenia zawodowego (rok, semestr)  

oraz wysokość opłaty. 

  4. Wzór wniosku stanowi załącznik do zarządzenia. 

 

 § 5. Przyznane dofinansowanie, o którym mowa w § 2, podlega zwrotowi w przypadku: 

1) przerwania, przez nauczyciela, dofinansowanej formy doskonalenia zawodowego  

przed jej zakończeniem, 

2) rozwiązania umowy o pracę z winy nauczyciela w ciągu trzech lat od daty zakończenia 

dofinansowanej formy doskonalenia. 

 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji Sportu i Zdrowia. 

 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
 BURMISTRZ 

 

/-/ dr Bartłomiej Stawiarski 

 
 

 

 



Załącznik  

do Zarządzenia Nr 561/VIII/21 

Burmistrza Namysłowa  

z dnia 25 stycznia 2021 r. 

 

WNIOSEK 

o przyznanie dofinansowania opłat za kształcenie nauczyciela 
 

Proszę o przyznanie mi dofinansowania doskonalenia zawodowego. 

I. Dane osobowe wnioskodawcy: 

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

2. Adres zamieszkania …………………………………………………………………….………. 

3. Miejsce pracy …………………………………………………………………………….….….. 

4. Stanowisko …………………………………………………………………………………….. 

                                                                      (nauczany przedmiot) 

5. Wykształcenie ……………………………………………………………………....................... 

                                   (poziom wykształcenia, kierunek) 

 

II. Informacja o formie doskonalenia zawodowego: 

1. Pełna nazwa i adres zakładu kształcenia ………………………………………………………. 

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

2. Forma doskonalenia zawodowego …………………………………………………………….. 

                                                                                                     (studia podyplomowe, kurs kwalifikacyjny, inne) 

3. Kierunek doskonalenia, nazwa kursu ………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 

4. Czas trwania doskonalenia zawodowego: ………………………………………………….…..., 

        (ilość semestrów lub godzin albo inne określenie) 

okres od ……………………………………… do ………………………………………. 

5. Semestr (okres), którego dofinansowanie dotyczy …………………………………………..…. 

6. Wysokość opłaty za okres, którego dofinansowanie dotyczy …………………….…………...... 

7. Wnioskowana kwota o dofinansowanie ……………………………………...…………………. 

8. Uzasadnienie wyboru formy i kierunku kształcenia: ………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 



III. Informacje dotyczące rachunku bankowego: 

Przyznaną kwotę dofinansowania proszę przekazać na osobisty rachunek bankowy: 

1. Nazwa i siedziba banku  ……………………………………………………………………...…. 

2. Nr rachunku bankowego …………………………………………………..……………………. 

 

 

…………………………………..     …………………………….. 

   (data)        (podpis wnioskodawcy) 

 

IV. Decyzja w sprawie przyznania dofinansowania: 

 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………..     …………………………….. 

   (data)              (podpis Dyrektora/Burmistrza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga!  

Do wniosku należy dołączyć dokument z uczelni lub zakładu kształcenia nauczycieli potwierdzający stan 

odbywania formy doskonalenia zawodowego (rok, semestr) oraz wysokość opłaty. 

 

 

 

 

 



 

 

U z a s a d n i e n i e 
 

 
 Zgodnie z art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r.,  

poz. 2215, zm. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2021 r. poz. 4) w budżecie Gminy Namysłów na rok 2021 zostały 

zabezpieczone środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych 

rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, tj. kwota 202.895,00 zł. 

Rozporządzenie 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1563) zobowiązuje 

organy prowadzące do opracowania, do dnia 31 stycznia danego roku, planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli na dany rok kalendarzowy. Rozporządzenie zobowiązuje również 

do ustalenia, w porozumieniu z dyrektorami szkół, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych 

przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz form i specjalności 

kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane – proponowane zapisy zostały uzgodnione  

z dyrektorami szkół podczas spotkania w dniu 15 stycznia 2021 r. Plan dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli został pozytywnie zaopiniowany przez nauczycielskie związki zawodowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


