
ZARZĄDZENIE NR 102/20
WÓJTA GMINY JEMIELNICA

z dnia 23 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli Gminy Jemielnica 
w 2020 r.

Na podstawie art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 poz. 2215) oraz § 
2, § 5, § 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 poz. 1653) zarządzam co następuje:

§ 1. Wyodrębnia się środki z przeznaczeniem na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe 
nauczycieli w 2020 r.

§ 2. Środki wyodrębnione w budżecie Gminy Jemielnica na 2020 r. przeznacza się na dofinansowanie 
następujących form doskonalenia zawodowego nauczycieli:

1) studia wyższe kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego (licencjata, magistra), studia podyplomowe, 
uzupełniające oraz kursy kwalifikacyjne prowadzone przez uczelnie oraz inne podmioty, których zadania 
statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli;

2) szkolenia, seminaria, konferencje szkoleniowe, warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy 
doskonalenia zawodowego nauczycieli wynikające z potrzeb edukacyjnych szkoły;

3) nie przyznaje się dofinansowania na kształcenie na studiach doktoranckich i trenerskich.

§ 3. Maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w szkołach wyższych i zakładach 
kształcenia nauczycieli, nie może być wyższa jak 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) za semestr.

§ 4. 1. Dofinansowanie, o którym mowa w § 3 przyznawane jest na kształcenie na specjalnościach ujętych 
we wnioskach dyrektorów złożonych w oparciu o § 4 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, w pierwszej 
kolejności na specjalnościach:

2. doradztwo zawodowe;

3. edukacja dla bezpieczeństwa;

4. wiedza o społeczeństwie;

5. wychowanie do życia w rodzinie;

6. nauczanie języka mniejszości narodowej w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej;

7. bibliotekoznawstwo; oraz na inne, niewymienione, a wynikające z potrzeb edukacyjnych szkół 
i placówek oświatowych oraz priorytetów lokalnej polityki edukacyjnej.

2. Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli opracowany zgodnie z § 
5 wymienionego wyżej Rozporządzenia stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

3. 5.Decyzję o udzieleniu dofinansowania, o którym mowa w § 3 podejmuje: dla dyrektorów placówek – 
Wójt Gminy, dla nauczycieli – dyrektor placówki na podstawie wniosku nauczyciela.

4. 6.W oparciu o decyzje o których mowa w § 5, zawierana jest między wnioskującym, a pracodawcą 
umowa, której wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. 7.Wnioski o wypłatę dofinansowania za dany semestr składa się każdorazowo po zakończonym 
semestrze lub jednorazowo po ukończeniu procesu kształcenia wraz z kserokopią dowodu wpłaty za okres, 
którego wniosek dotyczy.

§ 8. Ustaleń o których mowa w § 3 i § 4 dokonano w porozumieniu z dyrektorami Publicznych Szkół 
Podstawowych w Jemielnicy i Piotrówce i Publicznego Przedszkola w Jemielnicy.
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§ 9. 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wójt Gminy Jemielnica

Marcin Wycisło
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PLAN PODZIAŁU ŚRODKÓW DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W 2020 r. 

 

Nazwa szkoły/placówki 

Opłaty pobierane za 

kształcenie przez 

szkoły wyższe  

i zakłady 

kształcenia 

nauczycieli  

(studia licencjackie, 

studia magisterskie 

uzupełniające, 

studia 

podyplomowe) 

Opłaty za kursy 

kwalifikacyjne  

i doskonalące, 

seminaria oraz inne 

formy doskonalenia 

zawodowego  

dla nauczycieli 

skierowanych przez 

dyrektora szkoły 

lub placówki 

Organizowanie 

doradztwa 

metodycznego  

dla nauczycieli oraz 

sieci współpracy  

i samokształcenia  

dla nauczycieli w tym 

dla zajmujących 

stanowiska 

kierownicze, 

przygotowanie 

materiałów 

szkoleniowych  

i informacyjnych 

Organizowanie 

szkoleń, warsztatów 

metodycznych  

i przedmiotowych, 

seminariów, 

konferencji 

szkoleniowych oraz 

innych form 

doskonalenia 

zawodowego dla 

nauczycieli, w tym 

nauczycieli 

zajmujących 

stanowiska 

kierownicze 

Koszty 

przejazdów oraz 

zakwaterowania  

i wyżywienia 

nauczycieli, którzy  

na podstawie 

skierowania 

udzielonego przez 

dyrektora 

uczestniczą w 

różnych formach 

doskonalenia 

Razem 

Publiczne Przedszkole w Jemielnicy 0,00 0,00 2 000,00 3 600,00 500,00 6 100,00 zł 

Publiczna Szkoła Podstawowa  

im. Kornela Makuszyńskiego  

w Piotrówce 

3000,00 800,00 0,00 2 500,00 1 500,00 7 800,00 zł 

Publiczna Szkoła Podstawowa  

im. Marka Prawego w Jemielnicy 
3 600,00 2 000,00 2 000,00 12 000,00 1 900,00 21 500,00 zł 

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 102/20

Wójta Gminy Jemielnica

z dnia 23 stycznia 2020 r.

Id: 581226CA-DCB7-48E8-BF75-B798457E9E3C. Podpisany Strona 1



UMOWA NR ________ 

 

Zawarta w dniu ____________________ pomiędzy_________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

zwanym dalej pracodawcą 

a Panem/Panią _______________________________________________________________ 

zwanym dalej pracownikiem, o następującej treści: 

§ 1. 

Pracodawca zobowiązuje się do : 

1. Pokrycia kosztów opłat za naukę na uczelniach wyższych w wysokości _______________ 

za semestr. 

2. Ułatwić kształcenie przez okres wynikający z programu nauki na uczelniach wyższych lub  

placówkach doskonalenia nauczycieli poprzez ustalenie odpowiedniego rozkładu czasu 

pracy. 

3. Udzielić płatnego urlopu szkoleniowego w wymiarze _____ dni w ciągu całego okresu 

nauki. 

§ 2. 

Pracownik zobowiązuje się do : 

1. Ukończenia studiów w terminie określonym przez uczelnię. 

2. Przedłożenia harmonogramu zajęć. 

3. Przedłożenia dyplomu. 

4. Przepracowania 3 lat po zakończeniu nauki w placówce oświatowej, dla której organem 

prowadzącym jest Gmina Jemielnica. 

5. Zwrotu całości wypłaconego dofinansowania w przypadku: 

1) nie zaliczenia, bez uzasadnionych przyczyn roku; 

2) przerwania nauki bez uzasadnionych przyczyn; 

3) nie dochowania warunku, o którym mowa w pkt 4. 

 

§ 3. 

Umowa obowiązuje od dnia ____________________________________________________ 

_____________________                                                                                   _____________ 

( pracownik )                                                                              (pracodawca 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 102/20

Wójta Gminy Jemielnica

z dnia 23 stycznia 2020 r.
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