
ZARZĄDZENIE NR 8/19/20 

DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GRODZISKU 

MAZOWIECKIM 

z dnia 13 września 2019 r. 

 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu korzystania ze środków przeznaczonych na 

doskonalenie zawodowe nauczycieli  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 

w Grodzisku Mazowieckim 

 

 

Na podstawie:  

1. art. 70a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 

967 z późn. zm.);   

2. 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;  

3. uchwała Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim w sprawie dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania 

opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych 

przez Gminę Grodzisk Mazowiecki. 

 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

 

Wprowadza się do stosowania „Regulamin korzystania ze środków przeznaczonych na 

doskonalenie zawodowe nauczycieli  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w 

Grodzisku Mazowieckim”. 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



 Regulamin 

 korzystania ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli 

 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Grodzisku Mazowieckim 

 

Podstawa prawna:  

1. art. 70a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 967 z późn. zm.);   

2. 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;  

3. uchwała Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim w sprawie dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 

przedszkolach prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki. 

 

1. Regulamin określa zasady przyznawania środków oraz ich podział na wspieranie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

2. Fundusz na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli wynosi 0,8% planowanych 

wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 

3. Ze środków przeznaczonych na doskonalenia zawodowe finansowane są szkolenia rady 

pedagogicznej szkoły i przedszkola oraz indywidualne doskonalenie zawodowe 

nauczycieli. 

4. Z wnioskiem o dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli mogą występować nauczyciele, którzy: 

1) są zatrudnieni w ZSP nr 1 w wymiarze co najmniej ½ etatu. 

2) podnoszą swoje kwalifikacje zgodnie z potrzebami kadrowymi i organizacyjnymi 

szkoły lub przedszkola; 

3)  muszą uzupełnić kwalifikacje, które są niezbędne do zajmowanego stanowiska, na 

którym nauczyciel jest zatrudniony lub uzyskują uprawnienia do nauczania 

dodatkowego przedmiotu zgodnie z potrzebami szkoły; 

4) nie korzystają z innych źródeł dofinansowania. 

5. W pierwszej kolejności, w ramach posiadanych środków dofinansowane są w części lub w 

całości studia, kursy kwalifikacyjne i inne formy określone na początku każdego roku 

szkolnego jako priorytetowe dla szkoły lub przedszkola – wynikające z bieżących 

zapotrzebowań kadrowych. 

6. Dofinansowaniu podlega udział nauczycieli  w seminariach, konferencjach, wykładach, 

warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia 

zawodowego nauczycieli prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli, 

uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe 

nauczycieli. 

7. W ramach dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli mogą być pokryte 

w części lub w całości: 

− koszty związane z podróżą służbową nauczycieli biorących udział formach 

doskonalenia zawodowego oraz osób organizujących i prowadzących daną formę 

doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

− koszty wynagrodzenia osób prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego 

oraz osób prowadzących działania w ramach wspomagania szkół oraz sieci 

współpracy i samokształcenia dla nauczycieli (niebędących pracownikami publicznej 

placówki doskonalenia nauczycieli, publicznej biblioteki pedagogicznej lub 



publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, która tę formę wspomagania 

organizuje); 

− koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych. 

8. Nauczyciel, który stara się o dofinansowanie opłat za studia składa do dyrektora ZSP nr 1 

następujące dokumenty: 

− wniosek w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego (załącznik nr 

1), 

− potwierdzenie przyjęcia na studia lub zaliczenia semestru i przyjęcia na kolejny 

semestr studiów, 

− informację zawierającą dokładną nazwę i adres uczelni, numer konta, ew. numer 

albumu studenta  

9. Nauczyciel, który stara się o dofinansowanie innych form doskonalenia zawodowego 

(kursy, szkolenia, warsztaty, seminaria) składa do dyrektora ZSP nr 1 następujące 

dokumenty: 

− wniosek w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego (załącznik nr 

1), zawierający min uzasadnienie przydatności w pracy zawodowej formy 

doskonalenia zawodowego; 

− potwierdzenie ukończenia wybranej formy doskonalenia zawodowego; 

− fakturę potwierdzającą dokonanie płatności za doskonalenie zawodowe; 

− dane osobowe umożliwiające zwrot części lub całości poniesionych kosztów na 

konto wnioskującego o dofinansowanie. 

10. W miarę posiadanych środków dofinansowanie doskonalenia zawodowego przyznawane 

będzie w przedstawionej poniżej wysokości: 

− doskonalenie wskazane w danym roku szkolnym jako priorytetowe: od 80% do 

100 % ponoszonych kosztów, nie więcej jednak niż kwota wykazana w Uchwale 

rady miejskiej w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli na dany rok; 

− doskonalenie nie wykazane jako priorytetowe, ale związane z wykonywaną przez 

nauczyciela pracą i potrzebami szkoły/przedszkola: od 50% do 80 % poniesionych 

kosztów; 

− doskonalenie nie związane z aktualną pracą nauczyciela i potrzebami 

szkoły/przedszkola, podjęte przez nauczyciela w ramach własnego rozwoju nie będą 

dofinansowane. 

11. Wnioski o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego należy składać w 

sekretariacie szkoły, w terminach; 

− do 15 lutego; 

− do 30 maja; 

− do 15 listopada. 

12. Nauczyciel, który otrzymał dofinansowanie na studia zobowiązany jest przepracować w 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Grodzisku Mazowieckim okres co najmniej 

dwóch lat od ukończenia studiów. 

13. Rozwiązanie stosunku pracy przez nauczyciela przed upływem dwóch lat od daty 

ukończenia studiów, kursu kwalifikacyjnego, innych form nadających kwalifikacje 

powoduje obowiązek zwrotu otrzymanej kwoty dofinansowania z zastrzeżeniem ust. 14. 

14. Przyznane dofinansowanie nie podlega zwrotowi, jeżeli nauczyciel kontynuuje 

zatrudnienie w wymiarze co najmniej ½ etatu w szkole lub innej placówce prowadzonej 

przez Gminę Grodzisk Mazowiecki lub rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z przyczyn 

leżących po stronie pracodawcy. 

15. Na wysokość dofinansowania nie ma wpływu sytuacja materialna i życiowa nauczyciela. 



16. W przypadku, gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu 

podlega tylko jeden z nich. 

17. Dofinansowanie nie przysługuje nauczycielowi w przypadku powtarzania semestru lub 

roku studiów, korzystania z urlopu dziekańskiego oraz w przypadku przerwania przez 

nauczyciela toku określonej formy doskonalenia zawodowego. 

  



…………………………………………..                 Grodzisk Mazowiecki, ………………… 
(imię i nazwisko nauczyciela) 

 

…………………………………………. 
(stanowisko) 

                                                                        

Beata Bogucka 

dyrektor  

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 

w Grodzisku Mazowieckim   

 

 

WNIOSEK W  SPRAWIE  DOFINANSOWANIA  FORM  DOSKONALENIA  

ZAWODOWEGO  NAUCZYCIELI 

 

Proszę o dofinansowanie doskonalenia zawodowego . 

Nazwa formy doskonalenia zawodowego, o której dofinansowanie ubiega się 

nauczyciel ……………………………………………………………………………………… 

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

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

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

Nazwa organizatora formy doskonalenia nauczycieli, o której dofinansowanie ubiega się 

nauczyciel  

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

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

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

Wysokość opłaty, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 1-4, lub wysokość kosztów, o których mowa 

w § 2 ust. 3 pkt 5, o których dofinansowanie ubiega się nauczyciel (rozporządzenie MEN z 

dn. 23.08.2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli 

na szkolenia 

branżowe) ………………………………………………………………………………………

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

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

Uzasadnienie przydatności w pracy zawodowej formy doskonalenia zawodowego, o której 

dofinansowanie ubiega się nauczyciel  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

                                              

 

………………………………………………….. 

(podpis nauczyciela) 


