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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/186/08 
Rady Miejskiej w Sułkowicach 

z dnia 25 września 2008 r.  
 
 

Regulamin 

określający zasady podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Sułkowice 
jest organem prowadzącym. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Fundusz na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli wynosi  1% planowanych 
wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 

2. Ww. środki pozostają w dyspozycji organu prowadzącego, przy Zespole Ekonomiki 
Oświaty w Sułkowicach, zwanym w dalszej części ZEO, na podstawie porozumień 
zawartych z dyrektorami placówek oświatowych. 

3. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli przeznaczone są na: 
1) organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli; 
2) organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli; 
3) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych; 
4) szkolenia rad pedagogicznych; 
5) indywidualne formy doskonalenia i dokształcania: 

a)   studia podyplomowe – studia magisterskie i licencjackie, 
b) studia i kursy kwalifikacyjne do nauczania języków obcych oraz nadające 

uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu, 
c)   udział w kursach, szkoleniach, warsztatach. 

4. Środki na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli wykorzystywane są 
następująco: 
Lp. Przeznaczenie  Wysokość 

      1.  Organizacja doradztwa metodycznego        30% 
      2. Organizacja szkoleń, seminariów, konferencji, szkoleń  
                    rad pedagogicznych, przygotowanie materiałów        30% 
                    szkoleniowych i informacyjnych 
      3. Indywidualne formy doskonalenia            40% 
 Razem      100% 

5. Dopuszcza się możliwość innego rozdysponowania środków – zgodnie z potrzebami.  

6. Dyrektorzy szkół i przedszkoli opracowują plan doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
mając na uwadze: 
1) program rozwoju szkoły lub placówki i związane z tym potrzeby kadrowe; 
2) plany rozwoju zawodowego poszczególnych nauczycieli; 
3) wnioski nauczycieli o dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia. 
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7. Na podstawie wieloletniego planu doskonalenia dyrektorzy szkół i przedszkoli opracowują 
wnioski dotyczące rocznego planu dofinansowania form doskonalenia, które składają 
w ZEO do dnia 30 listopada każdego roku. 

8. Na podstawie złożonych wniosków przygotowuje się plan dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli na każdy rok, uwzględniając proporcje określone  
w § 1 ust. 4. 

9. Kierownik ZEO w terminie do 31 marca danego roku przekazuje placówkom oświatowym 
oraz związkom zawodowym działającym w placówkach oświatowych na terenie Gminy 
Sułkowice, informacje o sposobie wykorzystania środków na ten cel w poprzednim roku. 

 
Kryteria przyznawania dofinansowania 

§ 2. 
 
1. Z wnioskiem o dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia zawodowego mogą 

występować nauczyciele, którzy: 
1) są zatrudnieni co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru zajęć w placówkach 

oświatowych Gminy Sułkowice. Warunek dotyczący zatrudnienia uważa się również 
za spełniony, jeśli nauczyciel jest zatrudniony w kilku szkołach, w wymiarze 
mniejszym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, a łącznie w wymiarze co 
najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć; 

2) podnoszą swoje kwalifikacje zgodnie z potrzebami kadrowymi i organizacyjnymi 
szkoły lub potrzebami placówek oświatowych w Gminie Sułkowice; 

3)  uzyskali co najmniej dobrą ocenę pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego; 
4) uzyskali pozytywną, merytorycznie uzasadnioną opinię dyrektora szkoły dotyczącą 

wybranego kierunku kształcenia; 
5) uzyskali zaliczenie I semestru; 
6) muszą uzupełnić kwalifikacje, które są niezbędne do zajmowania stanowiska, na 

którym nauczyciel jest zatrudniony lub uzyskają uprawnienia do nauczania 
dodatkowego przedmiotu zgodnie z potrzebami szkoły lub innych placówek 
oświatowych w Gminie Sułkowice. 

2. Na wysokość dofinansowania nie ma wpływu sytuacja materialna i życiowa nauczyciela. 
3. Kwota refundacji kosztów kształcenia nie może przekroczyć 50% kosztów poniesionych 

przez nauczyciela. 
4. W przypadku, gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu 

podlega tylko jeden z nich. 
 

Zasady i tryb przyznawania dofinansowania 
§ 3. 

 
1. Nauczyciele, którzy ubiegają się o dofinansowanie indywidualnego dokształcania, składają 

wniosek do dyrektora szkoły wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty. 
2. Nauczyciel pełniący funkcję dyrektora składa wniosek do Burmistrza Gminy Sułkowice. 
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3. Wniosek o dofinansowanie należy składać każdorazowo na poszczególne semestry  

w terminach: 
1) do dnia 30 października; 
2) do dnia 28 lutego. 

4. Dofinansowanie nie przysługuje nauczycielowi w przypadku powtarzania semestru lub 
roku studiów, przebywania nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia, korzystania  
z urlopu dziekańskiego, z wyłączeniem udokumentowanych wypadków losowych. 

5. Organ prowadzący na wniosek nauczyciela, po pozytywnej opinii dyrektora, może odstąpić 
od żądania zwrotu dofinansowania w przypadkach wyjątkowych, takich jak: choroba 
nauczyciela i inne zdarzenia losowe. 

6. Corocznie w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli Burmistrz Gminy Sułkowice 
określi preferowane specjalności i formy kształcenia oraz maksymalną kwotę 
dofinansowania. 

7.  Wnioski są rozpatrywane co najmniej dwa razy w roku. 
8. Z nauczycielem, który otrzymał dofinansowanie, dyrektor szkoły z upoważnienia   

Burmistrza Gminy Sułkowice zawiera umowę oraz czuwa nad realizacją jej postanowień. 
9. Przerwanie przez nauczyciela toku określonej formy doskonalenia; rozwiązanie stosunku 

pracy w szkole na swój wniosek, w ciągu trzech lat od chwili ukończenia dofinansowanej 
formy, lub w przypadku konieczności rozwiązania stosunku pracy przez szkołę, z winy 
nauczyciela; powoduje zwrot otrzymanej kwoty dofinansowania. 

10. Dyrektor szkoły w terminie do 31 marca danego roku, składa organowi prowadzącemu, 
sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli w poprzednim roku budżetowym. 

 
Postanowienia końcowe 

§ 4. 
 

Niniejszy regulamin określający zasady podziału środków na wspieranie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli został uzgodniony ze związkami zawodowymi, które działają  
w placówkach oświatowych na terenie Gminy Sułkowice. 


