
  

UCHWAŁA NR 33/V/VI/2011 

RADY GMINY LINIA 

z dnia 1 marca 2011 roku 

 
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia w 2011 roku 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                    
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku        
z art.70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006r. 
Nr 97 poz. 674 z późn. zmianami)  oraz § 6 ust. 2 i § 7 Rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku (Dz.U. Nr 46, poz. 430)        
w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli pomiędzy budŜety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia 
zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budŜetach organów 
prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty                    
i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków 
RADA GMINY LINIA uchwala, co nast ępuje: 
 

§ 1 
 
Określa się regulamin przyznawania dofinansowania na doskonalenie zawodowe 
nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Linia, stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 
Ustala się specjalności i formy kształcenia na które przyznawane jest dofinansowanie 
określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

§ 3 
 
Przyjmuje się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 
2011 stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  

 
 
 
 



  

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 33/V/VI/2011   
Rady Gminy Linia z dnia 1 marca  2011 r.  
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§ 1 

Dokształcanie i doskonalenie  zawodowe obejmuje nauczycieli zatrudnionych  
w danej szkole, w tym równieŜ nauczycieli zajmujących stanowiska 
kierownicze.  

§ 2 

Formy dokształcania i doskonalenia. 

1.  Przez DOKSZTAŁCANIE naleŜy rozumieć: 

1) studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne, w tym nadające  uprawnienia 
do nauczania drugiego lub kolejnego przedmiotu; 

2) studia nadające kwalifikacje do nauczania języków obcych; 
3) studia uzupełniające dla absolwentów kolegiów językowych,  

absolwentów SN, dla licencjatów innych kierunków studiów. 

2. Przez DOSKONALENIE naleŜy rozumieć szkolenie rady pedagogicznej jako 
całości lub jej zespołów problemowych, szkolenie kadry kierowniczej oraz 
szkolenie indywidualne nauczycieli w formie np.: kursów doskonalących, 
seminariów, konferencji, narad, warsztatów itp. organizowane przez: 

 a) dyrektora lub organ prowadzący - na wniosek rady pedagogicznej, 
zespołu nauczycielskiego lub z własnej inicjatywy; 

 b) wyspecjalizowane jednostki zewnętrzne lub przy pomocy 
przygotowanych nauczycieli z własnej placówki lub innych placówek 
oświatowych.  

3. WyŜej wymienione  formy dokształcania i doskonalenia zawodowego 
nauczycieli muszą być zgodne polityką oświatową państwa, z  programem 



  

rozwoju szkoły i wieloletnim planem wewnątrzszkolnego doskonalenia 
nauczycieli.  

§ 3 

Środki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego 
nauczycieli w tym doradztwa metodycznego nauczycieli w całości lub w części 
przeznacza się na:  

1) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych na szkolenie 
rady pedagogicznej, zespołów nauczycielskich funkcjonujących w danej 
szkole, kadry kierowniczej; 

2) organizację szkoleń rady pedagogicznej, zespołów nauczycielskich, kadry 
kierowniczej;  

3) organizację form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły 
prowadzonych  przez zaproszonych edukatorów; 

4) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyŜsze i zakłady kształcenia 
nauczycieli; 

5) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyŜywienia nauczycieli, którzy 
na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły uczestniczą 
w róŜnych formach doskonalenia zawodowego (tylko w miarę 
posiadanych środków); 

6) organizację  doradztwa metodycznego dla nauczycieli; 
7) organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych. 

§ 4 

Kryteria przyznawania dofinansowania na indywidualne dokształcanie oraz 
doskonalenie  zawodowe  nauczycieli. 

1. Z wnioskiem o dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego 
mogą występować nauczyciele  którzy: 

  1) podnoszą swoje kwalifikacje zgodnie z potrzebami kadrowymi                        
i organizacyjnymi szkoły; 

2) muszą uzupełniać kwalifikacje, które są niezbędne do zajmowania 
stanowiska, na którym nauczyciel jest zatrudniony lub uzyskuje 
kwalifikacje do nauczania dodatkowego przedmiotu (zgodnie                     
z potrzebami szkoły); 

3)  posiadają  stopień nauczyciela staŜysty; 
     5)  są zatrudnieni w placówce na co najmniej ½ etatu; 

6) nie korzystają  z innych źródeł dofinansowania.  



  

2. Przy przyznawaniu dofinansowania brane będą pod uwagę jedynie czynniki 
merytoryczne, a nie sytuacja materialna nauczyciela. 

3. Podział środków na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia oraz 
wysokość przyznanych kwot nie ma charakteru roszczeniowego. 

4. Nauczyciel pracujący w kilku szkołach, dla których organem  prowadzącym 
jest Gmina Linia ma prawo ubiegać się o dofinansowanie dokształcania tylko                 
w jednej szkole. 

§ 5 

Wysokość  dofinansowania. 

1. DOKSZTAŁCANIE (formy wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1-3) maksymalna 
kwota dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyŜsze       
i zakłady kształcenia nauczycieli wynosi 2000 złotych całych kosztów studiów 
w danym roku. Dofinansowanie przyznawane jest jednorazowo lub semestralnie                                
(w zaleŜności od posiadanych środków) - dofinansowanie obejmuje czesne.  

2.  DOSKONALENIE (formy wymienione w § 2) 

       1)  indywidualne do 50% kosztów; 
2)  dla rady pedagogicznej - do 100% kosztów; 
3)  indywidualne (ze skierowaniem dyrektora) - 100% kosztów. 

3.  W sytuacjach szczególnie uzasadnionych potrzebami szkoły istnieje 
moŜliwość pełnego sfinansowania form wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 
2 - za zgodą Wójta Gminy Linia 

§ 6 

Zasady i tryb przyznawania dofinansowania na indywidualne dokształcanie oraz 
doskonalenie  zawodowe nauczycieli. 

1. Nauczyciele, którzy ubiegają się o dofinansowanie dokształcania                                 
i doskonalenia zawodowego składają do dyrektora szkoły, a dyrektorzy szkół do 
Wójta Gminy Linia wniosek z załącznikami: 

1) potwierdzenie uczestnictwa w danej formie dokształcania                                                                 
wystawione przez organizatora lub zaświadczenie o ukończeniu formy 
doskonalenia wymienionej w § 2 ust. 2; 



  

2) potwierdzenie uiszczenia opłaty czesnego lub faktura wystawiona                       
na Urząd Gminy w Lini w przypadku form wymienionych                             
w § 2 ust. 1 pkt 1-3.  

2.   Wniosek o dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego 
nauczycieli naleŜy składać na druku wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 i 2 
do niniejszego regulaminu. 

3. Przydział środków finansowych odbywa się na: 

1) dokształcanie - 2 razy w roku budŜetowym tzn. w kwietniu i listopadzie; 
2) doskonalenie indywidualne - 4 razy w roku budŜetowym, tzn.                

w kwietniu, czerwcu, wrześniu i grudniu; 
3) szkolenia rady pedagogicznej oraz zespołów nauczycielskich oraz kadry 

kierowniczej  - zgodnie z planem Wewnętrznego Doskonalenia 
Nauczycieli w danej szkole oraz zgodnie z potrzebami wynikającymi ze 
zmian w prawie oświatowym. 

4.  Wnioski nauczycieli o dofinansowanie dokształcania przyjmowane są przez 
dyrektora szkoły na I semestr kaŜdego roku do 30 października, na II semestr do 
28 lutego. W tych samych terminach przyjmuje wnioski dotyczące dyrektorów 
szkół Wójt Gminy Linia.   

5. Wnioski nauczycieli o dofinansowanie doskonalenia przyjmowane są przez 
dyrektora szkoły do 15 dnia miesiąca wskazanego w ust. 3 pkt 2).  

6.  Wnioski nauczycieli  dyrektor szkoły oraz Wójt Gminy Linia, w odniesieniu 
do dyrektorów szkół, rozpatruje w terminie 30 dni od terminu składania 
wniosków.        

7. Nie będą rozpatrywane wnioski niekompletne i złoŜone po terminie. 

8. Dofinansowanie do indywidualnych form dokształcenia przysługuje 
nauczycielowi przez okres dokształcania. 

9. W przypadku, gdy nauczyciel studiuje na więcej niŜ jednym kierunku, 
dofinansowaniu podlega tylko jeden z nich. 

10. Dofinansowanie nie przysługuje nauczycielowi, w przypadku powtarzania 
semestru lub roku studiów oraz korzystania z urlopu dziekańskiego,                              
z wyłączeniem udokumentowanych wypadków losowych. 

11. Przerwanie przez nauczyciela toku określonej formy doskonalenia powoduje 
zwrot otrzymanej kwoty dofinansowania. 



  

12. Odmowa przyznania dofinansowania w danym semestrze nie pozbawia 
prawa do składania wniosku w semestrze następnym.   

13.  Nauczyciel, któremu udzielono dofinansowania do form dokształcania 
wymienionych w § 2 ust. 1 pkt. 1-3 zobowiązany jest do zwrotu kwoty 
udzielonego dofinansowania w przypadku, jeŜeli nie przepracuje w szkole, która 
udzieliła dofinansowania minimum 5 lat, z wyjątkiem sytuacji niezaleŜnych od 
woli nauczyciela. 

14. W przypadku nieukończenia form dokształcania, o której mowa                                
w § 2 ust. 1 pkt. 1-3, kwota dofinansowania podlega zwrotowi w całości.  

15. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych, za zgodą Wójta Gminy Linia, 
moŜna zwolnić nauczyciela  z konieczności dokonania zwrotu dofinansowania, 
o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1-3.   

§ 7 

1.  Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zawarte są 
w planie finansowym danej szkoły jako wyodrębniona pozycja planu 
finansowego. 

2.  W przypadku niewykorzystania środków, o których mowa w ust. 1 w danym 
roku budŜetowym, środki te  mogą przejść na inną szkołę. 

§ 8 

1. Dyrektor szkoły przy współpracy z radą pedagogiczną opracowuje wieloletni 
oraz roczny plan doskonalenia zawodowego nauczycieli, mając na uwadze: 

1) politykę oświatową państwa; 
2) program rozwoju szkoły  i związane z tym potrzeby kadrowe; 
3) plany rozwoju zawodowego poszczególnych nauczycieli; 
4) wnioski nauczycieli o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego; 

2. Dyrektor szkoły przedkłada organowi prowadzącemu plan sposobu   
wykorzystania środków wspomagających kształcenie nauczycieli w kolejnym 
roku budŜetowym do dnia 30 listopada kaŜdego roku. 

3. Dyrektor szkoły w terminie do dnia 31 marca danego roku składa organowi 
prowadzącemu sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych 
na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w poprzednim roku 
budŜetowym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.  

 



  

§ 9 

Dyrektor szkoły zapoznaje radę pedagogiczną z treścią niniejszego regulaminu 
oraz sprawozdaniem składanym corocznie organowi prowadzącemu. 

§ 10 

Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają zmiany Uchwały Rady 
Gminy Linia.  

§ 11 

Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem 1 marca 2011 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Załącznik nr 1  
do Regulaminu  przyznawania  dofinansowania  na  dokształcanie  i  doskonalenie  zawodowe  

 nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  prowadzonych  przez  Gminę  Linia 

    
................................,         .......................................... 

  miejscowość                                                        data 
 
 

Urząd  Gminy  Linia 
 

WNIOSEK  NAUCZYCIELA 
 o przyznanie dofinansowania na dokształcanie lub doskonalenie zawodowe nauczycieli 

 
 
DANE WNIOSKODAWCY  
 

1. Imię i nazwisko                                   ............................................................... 
2. Adres  zamieszkania                            ............................................................... 
3. Miejsce zatrudnienia                           ................................................................ 
4. Stanowisko / nauczany przedmiot       ............................................................... 
 
AKTUALNY POZIOM WYKSZTAŁCENIA  
 

5. Uczelnia i rok jej ukończenia             ................................................................ 
6. Wyuczony kierunek / specjalność      ................................................................ 
7.  Studia podyplomowe / kursy              ................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
 
PODEJMOWANE DOSKONALENIE ZAWODOWE  
 

7. Nazwa uczelni / zakładu              ........................................................... 
8. Adres uczelni / zakładu                           ........................................................... 
9. Kierunek doskonalenia           ........................................................... 
10. Rodzaj doskonalenia            ........................................................... 
11. Pełna liczba semestrów/godzin          ........................................................... 
12. Termin rozpoczęcia /zakończenia          ........................................................... 
13. Aktualnie realizowany semestr          ........................................................... 
14. Kwalifikacje uzyskane po ukończeniu    ........................................................... 
 
KOSZT DOSKONALENIA ZAWODOWEGO  
 

15. Koszt jednego semestru            .......................................................... 
16. Koszt całkowity    .......................................................... 
17.Koszty dodatkowe                                   ........................................................... 



  

UZASADNIENIE  WNIOSKODAWCY  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jednocześnie oświadczam, Ŝe w przypadku przerwania doskonalenia zawodowego lub 
zamiany miejsca pracy w ciągu 5 lat od uzyskania pełnych kwalifikacji zobowiązana(y) 
jestem do zwrotu kosztów poniesionych przez szkołę w przeciągu 3 miesięcy. 
 
 
 
Data .................................................                           Podpis ..................................................... 
 
 
OPINIA DYREKTORA SZKOŁY / PLACÓWKI   
 
 
 
 
 
 
 
 
Data .................................................                           Podpis ..................................................... 
 
 
 
DECYZJA  O  DOFINANSOWANIU  
 
Zatwierdzam do realizacji dofinansowanie w wysokości  ................................... . 
 
 
 
Data .................................................                           Podpis ..................................................... 



  

Załącznik nr 2  
do Regulaminu  przyznawania  dofinansowania  na  dokształcanie  i  doskonalenie  zawodowe  

 nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  prowadzonych  przez  Gminę  Linia 

 
...................................., ........................................ 

                                                                                                 miejscowość                               data 

 
 

Urząd  Gminy  Linia 
 
 

WNIOSEK  DYREKTORA 
o przyznanie dofinansowania na dokształcanie lub doskonalenie zawodowe nauczycieli 

 
 
DANE  WNIOSKODAWCY  
 

1. Imię i nazwisko                                    .............................................................. 
2. Stanowisko                                           .............................................................. 
3.  Szkoła / placówka                                ............................................................... 
 
PODEJMOWANE  DOSKONALENIE  ZAWODOWE  
 

4.  Rodzaj/forma doskonalenia                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  Miejsce doskonalenia         ............................................................... 
6.  Prowadzący doskonalenie       ............................................................... 
7.  Pełna liczba sesji/godzin       ............................................................... 
8.  Termin rozpoczęcia /zakończenia      ............................................................... 
9.  Planowana liczba uczestników           ............................................................... 
 
KOSZT  DOSKONALENIA  ZAWODOWEGO     

10. Koszt całkowity doskonalenia       .............................................................. 
11. Koszty dodatkowe                               .............................................................. 



  

UZASADNIENIE  WNIOSKODAWCY  (oczekiwane rezultaty)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jednocześnie oświadczam, Ŝe w przypadku przerwania doskonalenia zawodowego lub 
zamiany miejsca pracy w ciągu 5 lat od uzyskania pełnych kwalifikacji zobowiązana(y) 
jestem do zwrotu kosztów poniesionych przez szkołę w przeciągu 3 miesięcy. 
 
 
 
Data .................................................                           Podpis ..................................................... 
 
 
OPINIA  ORGANU PROWADZ ĄCEGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data .................................................                           Podpis ..................................................... 
 
 
DECYZJA  O  DOFINANSOWANIU  
 
Zatwierdzam do realizacji dofinansowanie w wysokości  ................................... . 
 
 
 
Data ................................................                            Podpis ..................................................... 



  

Załącznik nr 3  
do Regulaminu  przyznawania  dofinansowania  na  dokształcanie  i  doskonalenie                                                                                                     

zawodowe nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  prowadzonych  przez  Gminę  Linia 

 
Sprawozdanie  ze  sposobu  wykorzystania  środków  przyznanych  na 

dofinansowanie  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  w  roku   
 

Jednostka sprawozdawcza: 
 
 

Data sprawozdania: 
 

Pieczęć szkoły: 
 
 
 

Podpis dyrektora: 
 

 

Dofinansowanie indywidualnych wniosków nauczycieli 

Kwota zaplanowana przez Dyrektora   
Kwota przyznana przez organ prowadzący   

LP Wniosek oznaczony imieniem i nazwiskiem nauczyciela 
Potwierdzenie 

zgodności z planem 
doskonalenia 

Kwota przyznanego 
dofinansowania 

    
    
    

Razem wykorzystana kwota dofinansowania  
 

Dofinansowanie zbiorowych wniosków dyrektora 

Kwota zaplanowana przez Dyrektora  
Kwota przyznana przez organ prowadzący  

LP Wniosek oznaczony przedmiotem doskonalenia 
Potwierdzenie 

zgodności z planem 
doskonalenia 

Kwota przyznanego 
dofinansowania 

    
Razem wykorzystana kwota dofinansowania  
 

Dofinansowanie z tytułu wniosków organu prowadzącego 

Kwota przyznana przez organ prowadzący   

LP Wniosek oznaczony przedmiotem doskonalenia 
Potwierdzenie 

zgodności z planem 
doskonalenia 

Kwota przyznanego 
dofinansowania 

    
    
    
    
    

Razem wykorzystana kwota dofinansowania  



  

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 33/V/VI/2011   
Rady Gminy Linia z dnia 1 marca  2011 r.  

  

  
 FORMY  DOSKONALENIA   ZAWODOWEGO  NAUCZYCIELI 
     NA  2011  ROK 
 
 
1. Specjalności  kształcenia  objęte dofinansowaniem: 

 
1) studia nadające kwalifikacje do nauczania języków obcych 

wychowania fizycznego i nauczania początkowego; 
2) studia podyplomowe lub kursy nadające uprawnienia do nauczania 

języka kaszubskiego, plastyki z techniką oraz zajęć z logopedii, 
oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej i edukacji dla 
bezpieczeństwa; 

 
2. Inne dokształcanie objęte dofinansowaniem  na doskonalenie zawodowe 

nauczycieli: 
 

1) kursy doskonalące, szkolenia, konferencje metodyczne, seminaria 
dla nauczycieli i kadry kierowniczej szkół; 

2) organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych; 
3) szkolenia rad pedagogicznych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 33/V/VI/2011   
Rady Gminy Linia z dnia 1 marca  2011 r.  

 
 

 
 

PLAN  DOFINANSOWANIA  FORM  DOSKONALENIA  
ZAWODOWEGO  NAUCZYCIELI  SZKÓŁ PROWADZONYCH  

PRZEZ  GMIN Ę  LINIA  NA ROK  BUD śETOWY  2011 
 
 
 Na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz, 674 ze zm.) ustala się kwotę równą 
wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na 
wynagrodzenia osobowe nauczycieli w 2011 roku, która wynosi – 50.370 zł.                
z podziałem na poszczególne szkoły: 
 
1. Zespół Szkół w Lini     18.570,- 
2. Zespół Szkół w Strzepczu    10.400,- 
3. Szkoła Podstawowa w Pobłociu     6.100,- 
4. Szkoła Podstawowa w Niepoczołowicach    5.700,- 
5. Szkoła Podstawowa w Kętrzynie     4.500,- 
6. Szkoła Podstawowa w Miłoszewie     5.100,- 
 
Dysponentem środków  na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli jest Dyrektor Szkoły oraz Wójt Gminy. 
PowyŜsze środki będą wydatkowane na podstawie indywidualnych wniosków 
nauczycieli oraz dyrektorów szkół. 
 


