ZARZĄDZENIE NR 9.2021
BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA
z dnia 15 stycznia 2021 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłaty za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia, na które
dofinansowanie jest przyznawane w 2021 roku dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Złotów
Na podstawie § 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 nauczyciela na szkolenie branżowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1653), po zasięgnięciu opinii
związków zawodowych, zarządza się, co następuje:
§ 1. Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli naliczanych w wysokości 0,8% planowanych
rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dofinansowuje się w części lub
w całości:
1) koszty związane z podróżą służbową ustalone na zasadach określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz.1320 z późn. zm.)
zarówno nauczycieli jak i osób organizujących i prowadzących daną formę doskonalenia;
2) koszty wynagrodzeń osób prowadzących daną formę doskonalenia oraz prowadzących działania w ramach
wspomagania szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli;
3) opłaty pobierane za formy doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z art. 70a ust. 3a pkt 1-2 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela: seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty, szkolenia, studia
podyplomowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego prowadzonych odpowiednio przez placówki
doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie
zawodowe;
4) koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych.
§ 2. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2021, stanowiący
załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. 1. W porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli ustala się maksymalną kwotę dofinansowania,
w roku 2021 za kształcenie pobierane przez organizatora danej formy doskonalenia zawodowego, w wysokości do
3000 zł, w zakresie specjalności:
1) biologia,
2) geografia,
3) chemia,
4) filologia polska,
5) psychologia,
6) pedagogika,
7) zarządzanie oświatą,
8) technika,
9) tutoring i coaching,
10) edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
11) logopedia,
12) filologia angielska,
13) z zakresu kształcenia specjalnego, prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
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2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość objęcia dofinansowaniem innych form
kształcenia zawodowego nauczycieli, niż wymienione w ust. 1, wynikających z bieżących potrzeb szkoły lub
przedszkola, po uzyskaniu akceptacji Burmistrza Miasta Złotowa.
§ 4. Dofinansowaniem obejmuje się następujące formy kształcenia:
1) studia podyplomowe,
2) studia pierwszego i drugiego stopnia,
3) jednolite studia magisterskie.
§ 5. 1. Nauczyciele, którzy ubiegają się o dofinansowanie opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe
składają wniosek do dyrektora szkoły na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Dyrektor szkoły ubiegający się o dofinansowanie opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe składa
wniosek do Burmistrza Miasta Złotowa na druku stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Nauczyciel lub dyrektor - w przypadku, kiedy realizuje dwie formy kształcenia, może ubiegać się wyłącznie
o jedno dofinansowanie w całym roku kalendarzowym.
§ 6. Dyrektorzy szkoły składają Burmistrzowi Miasta Złotowa sprawozdanie ze sposobu wykorzystania
środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku budżetowym
2021 w terminie do 31 marca 2022 r., które zawiera:
1) część opisową z uzasadnieniem celowości podjętej formy doskonalenia zawodowego przez nauczyciela dla
potrzeb szkoły,
2) szczegółowe zestawienie wydatkowanych kwot.
§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. oświaty i kultury Urzędu Miejskiego w Złotowie
oraz dyrektorom szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Złotowa
Adam Pulit
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Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 9.2021
Burmistrza Miasta Złotowa
z dnia 15.01.2021 r.

Plan rozdysponowania środków na dofinansowanie form doskonalenia
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Miasto Złotów na rok 2021

l.p.

1
2
3
4
5
6
7

Nazwa szkoły/przedszkola

Publiczne Przedszkole nr 1 w Złotowie
Publiczne Przedszkole nr 2 w Złotowie
Publiczne Przedszkole nr 3 w Złotowie
Publiczne Przedszkole nr 4 w Złotowie
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Złotowie
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie
Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotowie
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Kwota dofinansowania

6 863,00
6 497,00
6 268,00
8 051,00
21 803,00
25 694,00
24 744,00
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Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 9.2021
Burmistrza Miasta Złotowa
z dnia 15.01.2021 r.

WNIOSEK NAUCZYCIELA
o dofinansowanie opłaty pobieranej za kształcenie przez uczelnie/placówki doskonalenia
nauczycieli
……………………………………………
(Imię i nazwisko)

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr ……
w Złotowie

Na podstawie zarządzenia nr ..…..….. Burmistrza Miasta Złotowa z dnia ……………. r. w
sprawie ustalenia na ……………… rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Złotów,
maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty za kształcenie pobierane przez uczelnie i placówki doskonalenia
nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, składam wniosek
o dofinansowanie opłaty pobranej za kształcenie przez uczelnię/placówkę doskonalenia zawodowego*

1. Nazwa i forma doskonalenia zawodowego, o której dofinansowanie ubiega się:
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. Nazwa organizatora formy doskonalenia zawodowego, o której dofinansowanie ubiega się:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Czas trwania studiów/ kursu (liczba semestrów, od - do, miesiąc-rok,): ……………………….
.......................................................................................................................................................
4.

Stan studiów/kursu (podać aktualny semestr) : ...........................................................................
………………………………………………………………………………………………….

5. Wysokość opłaty za semestr /studia/ kurs:* …………………………………………………….
6. Całkowity koszt …………………………………………………………………………………
7. Wnioskowana kwota dofinansowania …………………………………………………………...
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Uzasadnienie przydatności w pracy zawodowej formy doskonalenia zawodowego, o której
dofinansowanie ubiega się nauczyciel:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu rozpatrzenia wniosku
o dofinansowanie opłaty za kształcenie pobieranej przez uczelnię/placówkę doskonalenia nauczycieli.

Złotów, ......................................

...................................
podpis nauczyciela

DECYZJA DYREKTORA:
NIE PRZYZNANO DOPŁATY / PRZYZNANO DOPŁATĘ W WYSOKOŚCI*:
……………………… słownie ...............................................................................................................

…………………………..
podpis dyrektora

Złotów, ............................................

ZAŁĄCZNIKI
1. Aktualne zaświadczenie o podjęciu lub kontynuowaniu studiów/kursu.
2. Kserokopia dowodu wpłaty za podjętą formę doskonalenia zawodowego.
3. Inne:
* - niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 9.2021
Burmistrza Miasta Złotowa
z dnia 15.01.2021 r.

WNIOSEK DYREKTORA
o dofinansowanie opłaty pobieranej za kształcenie przez uczelnie/placówki doskonalenia
nauczycieli
……………………………………………
(Imię i nazwisko)

Burmistrz Miasta Złotowa
Aleja Piasta 1
77-400 Złotów

Na podstawie zarządzenia nr …… Burmistrza Miasta Złotowa z dnia ……………. r. w sprawie
ustalenia na ……….. rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Złotów,
maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty za kształcenie pobierane przez uczelnie i placówki
doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,
składam wniosek o dofinansowanie opłaty pobranej za kształcenie przez uczelnię/placówkę doskonalenia
zawodowego*
1. Miejsce zatrudnienia (nazwa szkoły/przedszkola): ……………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
2. Nauczany przedmiot: ..................................................................................................................
3. Posiadany poziom wykształcenia (tytuł, ukończona szkoła/uczelnia i kierunek studiów, kursy,
studia podyplomowe): …………………………………………………………………………..
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4. Nazwa i forma doskonalenia zawodowego, o której dofinansowanie ubiega się:
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5. Nazwa organizatora formy doskonalenia zawodowego, o której dofinansowanie ubiega się:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
6. Czas trwania studiów/ kursu (liczba semestrów, od - do, miesiąc-rok,): ……………………….
.......................................................................................................................................................
7. Stan studiów/kursu (podać aktualny semestr) : ...........................................................................
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8. Wysokość opłaty za semestr /studia/ kurs:* ……………………………………………………
9. Całkowity koszt …………………………………………………………………………………
10. Wnioskowana kwota dofinansowania …………………………………………………………...
Uzasadnienie przydatności w pracy zawodowej formy doskonalenia zawodowego, o której
dofinansowanie ubiega się dyrektor:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu rozpatrzenia wniosku
o dofinansowanie opłaty za kształcenie pobieranej przez uczelnię/placówkę doskonalenia nauczycieli.

Złotów, ......................................

...................................
pieczęć i podpis dyrektora

DECYZJA BURMISTRZA:
NIE PRZYZNANO DOPŁATY / PRZYZNANO DOPŁATĘ W WYSOKOŚCI*:
……………………… słownie ...............................................................................................................

…………………………..
podpis burmistrza

Złotów, ............................................

ZAŁĄCZNIKI
1. Aktualne zaświadczenie o podjęciu lub kontynuowaniu studiów/kurs.
2. Kserokopia dowodu wpłaty za podjętą formę doskonalenia zawodowego.
3. Inne:
* - niepotrzebne skreślić
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