
ZARZĄDZENIE NR 1209/VIII/23 

BURMISTRZA NAMYSŁOWA 

 

z dnia 27 stycznia 2023 r. 

 

 

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 r.  

za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych  

i zespołach szkolno-przedszkolnych,  

dla których organem prowadzącym jest Gmina Namysłów 

 

 

 

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

(Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 70a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, zm. z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730) 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. 1. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego, o których mowa w art. 70a 

ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i zespołów szkolno-

przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Namysłów przeznacza się na: 

1) koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, 

szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego 

nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły 

wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe 

nauczycieli; 

2) koszty udziału nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych 

przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli. 

 

 2. Środki, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na dofinansowanie doskonalenia 

nauczycieli w zakresie następujących specjalności: 

1) realizacji podstawy programowej; 

2) rozwijania kompetencji kluczowych uczniów; 

3) motywowania uczniów do nauki i współdziałania w grupie; 

4) wykorzystywania w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod 

kształcenia na odległość, bezpiecznego i efektywnego korzystania z technologii 

cyfrowych; 

5) udzielania wsparcia psychologiczno-pedagogicznego; 

6) przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole; 

7) przeciwdziałania uzależnieniom; 

8) rozwiązywania problemów społeczno-wychowawczych; 

9) współpracy z rodzicami; 

10) rozwijania kompetencji metodycznych nauczycieli. 

 



3. Środki, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na dofinansowanie doskonalenia 

dyrektorów w zakresie: 

1) aktualizacji wiedzy z zakresu prawa oświatowego; 

2) pracy z radą pedagogiczną – sprawnego i skutecznego kierowania zespołem nauczycieli; 

3) skutecznego sprawowania nadzoru pedagogicznego. 

 

4. Dokonuje się podziału środków finansowych, zabezpieczonych w budżecie Gminy 

Namysłów na rok 2023 w wysokości 197.310,00 zł, na dofinansowanie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli i dyrektorów zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych 

i zespołach szkolno-przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Namysłów 

w następujący sposób: 

 

L.p. Placówka 
Środki finansowe  

w złotych 

1. Przedszkole nr 1 w Namysłowie 11.900,00 

2. Przedszkole nr 3 w Namysłowie 9.600,00 

3. Przedszkole nr 4 w Namysłowie 11.900,00 

4. Przedszkole nr 5 w Namysłowie 11.300,00 

5. Przedszkole Integracyjne w Namysłowie 14.800,00 

6. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Namysłowie 15.310,00 

7. Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie 14.000,00 

8. Szkoła Podstawowa nr 3 w Namysłowie 8.300,00 

9. Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie 20.000,00 

10. Szkoła Podstawowa nr 5 w Namysłowie 11.200,00 

11. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamiennej 12.600,00 

12. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie 17.600,00 

13. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu 9.700,00 

14. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej 20.000,00 

15. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich 9.100,00 

Razem  197.310,00 

  

 

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

wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli oraz inne podmioty, których zadania 

statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, za wyjątkiem konferencji, seminariów, 

szkoleń, warsztatów oraz wykładów, przypadająca na jednego nauczyciela w 2023 r., wynosi 

do 4.000,00 zł oraz nie może przekroczyć udokumentowanego kosztu wskazanej formy 

kształcenia poniesionego przez nauczyciela. 

 2. Nie można ubiegać się dwukrotnie o dofinansowanie tego samego semestru.  

 3. Dofinansowanie może otrzymać nauczyciel, który jest zatrudniony w danym przedszkolu, 

szkole lub zespole szkolno-przedszkolnym w wymiarze co najmniej ½ etatu. 

4. Nauczyciel zatrudniony w kilku jednostkach oświatowych może otrzymać dofinansowanie, 

o którym mowa w ust. 1, na wskazaną formę kształcenia, tylko u jednego pracodawcy. 



 § 3. 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, składa się 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. 

 

 § 4. 1. Nauczyciel, któremu przyznano dofinansowanie do czesnego za studia, jest 

obowiązany do przepracowania w przedszkolu, szkole lub zespole szkolno-przedszkolnym 

co najmniej trzech lat od daty ich zakończenia. 

 2. Przyznana kwota dofinansowania nie podlega zwrotowi w przypadkach: 

1) przejścia na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne; 

2) rozwiązania stosunku pracy, niewynikającego z winy nauczyciela, w trakcie trwania 

zobowiązania, o którym mowa w ust. 1, jeżeli ze względów organizacyjnych nie jest 

możliwe jego dalsze zatrudnienie na tym samym stanowisku lub innym w innej jednostce 

oświatowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Namysłów; 

3) w trakcie trwania zobowiązania, o którym mowa w ust. 1, jeżeli nauczyciel podejmie 

zatrudnienie w innej jednostce oświatowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina 

Namysłów. 

 3. Przyznana kwota dofinansowania podlega zwrotowi w przypadkach: 

1) niedopełnienia przez nauczyciela zobowiązania, o którym mowa w ust. 1; 

2) nieukończenia przez nauczyciela formy doskonalenia, na którą otrzymał dofinansowanie, 

z powodu przerwania przez niego studiów lub kursu; 

3) rozwiązania stosunku pracy, niewynikającego z winy nauczyciela, w trakcie trwania 

zobowiązania, o którym mowa w ust. 1, jeżeli nie wyraża zgody na kolejne zatrudnienie 

na tym samym stanowisku lub innym w innej jednostce oświatowej, dla której organem 

prowadzącym jest Gmina Namysłów. 

 

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

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
   BURMISTRZ 

 

/-/ dr Bartłomiej Stawiarski 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik  

do Zarządzenia Nr 1209/VIII/23 

Burmistrza Namysłowa  

z dnia 27 stycznia 2023 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/odmowy przyznania* dofinansowania: 

 Stwierdzam, że wybrana forma i specjalność kształcenia jest zgodna/nie jest zgodna* 

z potrzebami szkoły/placówki w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa 

w § 3 ust. 1 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 szkolenie branżowe.  

Stwierdzam, że wniosek jest zgodny/nie jest zgodny z zapisami Zarządzenia 

Nr 1209/VIII/23 Burmistrza Namysłowa w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat  

w 2023 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych 

i zespołach szkolno-przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Namysłów. 

 

 

 

…………………………………..     …………………………….. 

   (data)              (podpis Dyrektora/Burmistrza) 

 

 

 

 

 

 

*) niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

Uwaga!  

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

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


