Zarządzenie Nr 404/13
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2013 rok
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982
r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami) oraz § 6 ust.
2 i § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. 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
(Dz. U. z 2002 r. nr 46 poz. 430) oraz w związku z art. 14 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r.
o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budŜetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się plan dofinansowania form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
dla Gminy Miejskiej Kościan na 2013 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkołę
wyŜszą lub zakład kształcenia nauczycieli w 2013 r. w wysokości do 70% tej opłaty, nie więcej niŜ
1.100,- zł w semestrze.
§ 3. Ustala

się

następujące

specjalności,

na

które

dofinansowanie

jest

przyznane:

bibliotekoznawstwo, biologia, chemia, doradztwo zawodowe i personalne, edukacja dla
bezpieczeństwa, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, filozofia z etyką, fizyka, formy
taneczno-gimnastyczne i fitness, geografia, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, historia,
historia i społeczeństwo w szkole ponagimnazjalnej, informatyka, język polski, język obcy, lider
oświaty,

logopedia,

oligofrenopedagogika,

matematyka,
plastyka,

muzyka

przedsiębiorczość,

z elementami
przyroda

terapii

w szkole

pedagogicznej,

ponadgimnazjalnej,

socjoterapia, surdopedagogika, terapia pedagogiczna, terapia psychologiczna, tyflopedagogika,
wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do Ŝycia w rodzinie.
§ 4. Ustala się następującą wysokość dofinansowania kosztów z tytułu doskonalenia
zawodowego nauczycieli:
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1) opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące w wysokości do 50% opłaty,
2) opłaty za udział w seminariach, szkoleniach i konferencjach szkoleniowych - w wypadku
skierowania nauczyciela przez dyrektora szkoły lub przedszkola - do100% opłaty,
3) opłaty

związane

z organizacją

szkoleń

rad

pedagogicznych,

organizacją

doradztwa

metodycznego oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych i informacyjnych - 100%
poniesionych kosztów,
4) opłaty związane z kosztami przejazdów, zakwaterowania i wyŜywienia nauczycieli związane
z doskonaleniem zawodowym nauczycieli, o którym mowa w § 4 pkt 1 i § 5 - do 50%
poniesionych kosztów, a w przypadku o którym mowa w § 4 pkt 2 - do 100% poniesionych
kosztów.
§ 5. Ustala się formy kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, na które moŜna
przyznawać dofinansowanie:
1) studia wyŜsze zawodowe (licencjat),
2) studia wyŜsze magisterskie,
3) studia uzupełniające magisterskie,
4) studia podyplomowe,
5) kursy kwalifikacyjne i doskonalące,
6) warsztaty, konferencje, spotkania metodyczne i inne krótkie formy doskonalenia,
7) nauka w zakładach kształcenia nauczycieli.
§ 6. 1. O dofinansowanie indywidualnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego mogą
ubiegać się nauczyciele, którzy:
1) posiadają co najmniej stopień nauczyciela kontraktowego,
2) podnoszą swoje kwalifikacje zgodnie z potrzebami szkoły lub przedszkola,
3) muszą uzupełnić kwalifikacje, które są im niezbędne na zajmowanym stanowisku, lub uzyskują
kwalifikacje do nauczania dodatkowego przedmiotu lub prowadzenia dodatkowych zajęć.
2. Dofinansowania nie moŜna przyznać nauczycielowi powtarzającemu semestr lub rok.
3. Przyznane dofinansowanie podlega zwrotowi w przypadku:
1) przerwania, z winy pracownika, studiów lub kursu przed ich ukończeniem;
2) rozwiązania umowy o pracę przez nauczyciela w ciągu 3 lat od chwili ukończenia studiów lub
kursu.
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§ 7. Nauczyciele ubiegający się o dofinansowanie indywidualnych form dokształcania
i doskonalenia zawodowego składają wnioski (wzór wniosku stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kościana) do dyrektora szkoły lub przedszkola w ustalonych przez nich
terminach.
§ 8. 1. Organ prowadzący szkołę lub placówkę opracowuje na kolejny rok budŜetowy plan
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w oparciu o wnioski dyrektorów szkół
i przedszkoli (wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kościana).
2. Dyrektor szkoły lub przedszkola w terminie określonym w obowiązujących przepisach
przedkłada organowi

prowadzącemu

sprawozdanie ze sposobu

wykorzystania środków

przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli za poprzedni rok
budŜetowy (wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia Burmistrza Miasta
Kościana).
§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i przedszkoli prowadzonych przez
Gminę Miejską Kościan.
§ 10. Koordynację realizacji zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury
i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego Kościana.
§ 11. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Kościana
/-/ Michał Jurga
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr
404/13
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 26.04.2013 r.
Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
w Gminie Miejskiej Kościan na 2013 r.
§ 1. Środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wynoszą
73.242,00 zł i stanowią 0,5 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia
osobowe nauczycieli w 2013 r.
§ 2. Z wyodrębnionych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli środków:
1) 20 % pozostaje do dyspozycji Burmistrza Miasta Kościana,
2) 80 % pozostaje do dyspozycji dyrektorów szkół i przedszkoli.
§ 3. 1. Środki pozostające do dyspozycji Burmistrza Miasta Kościana przeznacza się na:
1) organizację doradztwa metodycznego nauczycieli, w tym koszty obniŜenia wymiaru godzin
zajęć, dodatkowych umów o pracę, dodatków funkcyjnych oraz podróŜy słuŜbowych doradców
metodycznych,
2) organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym
nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
3) przygotowanie i zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
4) organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia
zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych na terenie Gminy Miejskiej Kościana.
2. Szczegółowego podziału środków finansowych na cele wymienione w ust. 1 pkt. 1 –
4 dokonuje Burmistrz Miasta Kościana.
§ 4. Środki pozostające do dyspozycji dyrektorów szkół i przedszkoli przeznacza się:
1) w Zespole Szkół nr 1 w Kościanie, na:
a) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyŜsze i zakłady kształcenia nauczycieli –
kwota 3.000,00 zł,
b) opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia
zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły – kwota 4.587,00 zł,
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c) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyŜywienia nauczycieli, którzy na podstawie
skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły uczestniczą w róŜnych formach doskonalenia
zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje - kwota 1.350,00 zł,
d) rezerwę dyrektora w wysokości 800,00 zł przeznaczoną na:
- organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli szkoły,
w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
- przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
- organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia
zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych szkoły,
- organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
- szkolenie rady pedagogicznej.
Razem: 9.737,00 zł
2) w Zespole Szkół nr 2 w Kościanie, na:
a) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyŜsze i zakłady kształcenia nauczycieli –
kwota 1.951,00 zł,
b) opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia
zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły – kwota 1.679,00 zł,
c) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyŜywienia nauczycieli, którzy na podstawie
skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły uczestniczą w róŜnych formach doskonalenia
zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje - kwota 1.422,00 zł,
d) rezerwę dyrektora w wysokości 1.648,00 zł przeznaczoną na:
- organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli szkoły,
w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
- przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
- organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia
zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych szkoły,
- organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
- szkolenie rady pedagogicznej.
Razem: 6.700,00 zł
3) w Zespole Szkół nr 3 w Kościanie, na:
Strona 5

a) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyŜsze i zakłady kształcenia nauczycieli –
kwota 10.343,00 zł,
b) opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia
zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły – kwota 1.000,00 zł,
c) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyŜywienia nauczycieli, którzy na podstawie
skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły uczestniczą w róŜnych formach doskonalenia
zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje - kwota 1.000,00 zł,
d) rezerwę dyrektora w wysokości 0,00 zł przeznaczoną na:
- organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli szkoły,
w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
- przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
- organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia
zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych szkoły,
- organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
- szkolenie rady pedagogicznej.
Razem: 1 2.343,00 zł
4) w Zespole Szkół nr 4 w Kościanie, na:
a) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyŜsze i zakłady kształcenia nauczycieli –
kwota 3.000,00 zł,
b) opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia
zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły – kwota 5.010,00 zł,
c) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyŜywienia nauczycieli, którzy na podstawie
skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły uczestniczą w róŜnych formach doskonalenia
zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje - kwota 1.200,00 zł,
d) rezerwę dyrektora w wysokości 2.000,00 zł przeznaczoną na:
- organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli szkoły,
w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
- przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
- organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia
zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych szkoły,
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- organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
- szkolenie rady pedagogicznej.
Razem: 11.210,00 zł
5) w I Liceum Ogólnokształcącym im. Oskara Kolberga w Kościanie, na:
a) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyŜsze i zakłady kształcenia nauczycieli –
kwota 2.000,00 zł,
b) opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia
zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły – kwota 5.500,00 zł,
c) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyŜywienia nauczycieli, którzy na podstawie
skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły uczestniczą w róŜnych formach doskonalenia
zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje - kwota 1.626,00 zł,
d) rezerwę dyrektora w wysokości 500,00 zł przeznaczoną na:
- organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli szkoły,
w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
- przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
- organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia
zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych szkoły,
- organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
- szkolenie rady pedagogicznej.
Razem: 9.626,00 zł
6) w Samorządowym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Wandy Chotomskiej
w Kościanie, na:
a) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyŜsze i zakłady kształcenia nauczycieli –
kwota 10 0,00 zł,
b) opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia
zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora przedszkola – kwota 2.240,00 zł,
c) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyŜywienia nauczycieli, którzy na podstawie
skierowania udzielonego przez dyrektora przedszkola uczestniczą w róŜnych formach
doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje kwota 10 0,00 zł,
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d) rezerwę dyrektora w wysokości 200,00 zł przeznaczoną na:
- organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli
przedszkola, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
- przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
- organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia
zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych przedszkola,
- organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,
- szkolenie rady pedagogicznej.
Razem: 2.640,00 zł
7) w Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Kościanie, na:
a) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyŜsze i zakłady kształcenia nauczycieli –
kwota 0,00 zł,
b) opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia
zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora przedszkola – kwota 1.637,00 zł,
c) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyŜywienia nauczycieli, którzy na podstawie
skierowania udzielonego przez dyrektora przedszkola uczestniczą w róŜnych formach
doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje kwota 0,00 zł,
d) rezerwę dyrektora w wysokości 545,00 zł przeznaczoną na:
- organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli
przedszkola, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
- przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
- organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia
zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych przedszkola,
- organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,
- szkolenie rady pedagogicznej.
Razem: 2.182,00 zł
8) w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Kościanie, na:
a) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyŜsze i zakłady kształcenia nauczycieli –
kwota 0,00 zł,
Strona 8

b) opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia
zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora przedszkola – kwota 1.402,00 zł,
c) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyŜywienia nauczycieli, którzy na podstawie
skierowania udzielonego przez dyrektora przedszkola uczestniczą w róŜnych formach
doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje kwota 0,00 zł,
d) rezerwę dyrektora w wysokości 468,00 zł przeznaczoną na:
- organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli
przedszkola, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
- przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
- organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia
zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych przedszkola,
- organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,
- szkolenie rady pedagogicznej.
Razem: 1.870,00 zł
9) Samorządowym Przedszkolu nr 4 Misia Uszatka w Kościanie, na:
a) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyŜsze i zakłady kształcenia nauczycieli –
kwota 0,00 zł,
b) opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia
zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora przedszkola – kwota 1.584,00 zł,
c) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyŜywienia nauczycieli, którzy na podstawie
skierowania udzielonego przez dyrektora przedszkola uczestniczą w róŜnych formach
doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje kwota 500,00 zł,
d) rezerwę dyrektora w wysokości 200,00 zł przeznaczoną na:
- organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli
przedszkola, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
- przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
- organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia
zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych przedszkola,
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- organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,
- szkolenie rady pedagogicznej.
Razem: 2.284,00 zł

Burmistrz
Miasta Kościana
/-/ Michał Jurga
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr
404/13
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 26.04.2013 r.
Kościan, dnia ...............................................
Burmistrz Miasta Kościana
Wniosek do planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2014 rok
I. Propozycja planu finansowego jednostki w rozdziale 80146 na rok 2014:
§

Rozdz.
80146

Kwota

4210
4300
4410
...
...

Razem
II.

Kwota przeznaczona na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w roku 2014 …......................
Ogólna kwota stanowiąca odpis 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na
wynagrodzenia osobowe nauczycieli….........................................................................
Kwota do dyspozycji Burmistrza Miasta Kościana –
- 20% kwoty ogólnej….......................................................................................................
Kwota do dyspozycji dyrektora szkoły, przedszkola –
- 80 % kwoty ogólnej…......................................................................................................

III.

Z kwoty pozostającej do dyspozycji dyrektora szkoły, przedszkola wyodrębnia się środki

przeznaczone na:
1. opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyŜsze i zakłady kształcenia nauczycieli –
kwota…................................................................................................................................
2. opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia
zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły, przedszkola –
kwota …..............................................................................................................................
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3. koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyŜywienia nauczycieli, którzy na podstawie
skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły, przedszkola uczestniczą w róŜnych formach
doskonalenia zawodowego – kwota….......................................................................
4. rezerwę dyrektora – środki przeznaczone na pokrycie niezaplanowanych kosztów:
- organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli szkoły,
przedszkola,
w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
- przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
- organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia
zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych szkoły, przedszkola,
- organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, przedszkola,
- szkolenie rady pedagogicznej.
kwota ………………………………………………………………………………………
Rezerwa stanowi nie więcej niŜ 25% kwoty pozostającej do dyspozycji dyrektora.
………………………………

..........………………………………..

/podpis głównej księgowej/

/podpis dyrektora szkoły, przedszkola/
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Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 404/13
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 26.04.2013 r.
…………………………………
/pieczęć szkoły, placówki/

SPRAWOZDANIE
ze sposobu wykorzystania środków przyznawanych na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli za rok 2013
I. Dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyŜsze i zakłady kształcenia nauczycieli:
L.p. Imię i
Rodzaj
Stan
Wysokość Przyznane
Skierowanie od
nazwisko
studiów
studiów
opłat za
dofinansowanie
Dyrektora
nauczyciela
(licencjackie,
(aktualny semestr
wysokość semestr
tak
nie
magisterskie,
semestr)
podyplomowe
specjalność)
1.
2.
.......
Razem dofinansowanie
II. Dofinansowanie innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli:
L.p. Imię i
Formy doskonalenia
Całkowity
Wysokość
nazwisko
koszt
przyznanego
nauczyciela
dofinansowania
kwalifikacyjne doskonalące szkolenia
1.
2.
........
Razem dofinansowanie

Skierowanie od
Dyrektora
tak

nie

III. Opłaty związane z organizacją szkoleń rad pedagogicznych, organizacją doradztwa metodycznego:
L.p.
Temat, zakres
Forma:
Całkowity koszt
Wysokość
szkolenia
- Szkolenie rady pedagogicznej szkolenia
dofinansowania
- warsztaty metodyczne
1.
2.
…
Razem
IV. Pozostałe szkolenia, kursy doskonalące, seminaria konferencje, wymienić:
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
Razem kwota …………………………......................
V. Koszty przejazdów, zakwaterowania i wyŜywienia - kwota ………………………………………………….
VI. Zakup środków i materiałów związanych z organizacją szkoleń – kwota…………………...........................
VII.1. Wysokość planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli stanowiące 0,5 % planowanych
rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w ….......... r. – kwota
………………………………………………………………………………………………………………………
2. Wykonanie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli stanowiące 0,5 % planowanych rocznych
środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w …........... r. – kwota
…………………………………………………………………………………………………………………..
Kościan, ………………………….

…………………………….
/główna księgowa/

…………………………..
/dyrektor szkoły, placówki/
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Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr
404/13
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 26.04.2013 r.
Wniosek nauczyciela o dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego
I. Dane osobowe:
a. Imię i nazwisko
………………………………………………………………………………………
b. Nauczany przedmiot(y)
………………………………………………………………………………………
c. Aktualny poziom wykształcenia, tytuł, ukończona szkoła/uczelnia i kierunek studiów
………………………………………………………………………………………
d. Stopień awansu zawodowego
………………………………………………………………………………………
e. StaŜ pracy na stanowisku nauczyciela ogółem
………………………………………………………………………………………
II. Informacje o rozpoczętej lub kontynuowanej formie dokształcania, doskonalenia zawodowego:
1. Pełna nazwa i adres zakładu kształcenia, uczelni
………………………………………………………………………………………
2. Forma doskonalenia zawodowego (w przypadku studiów naleŜy podać kierunek i rodzaj studiów:
licencjackie, magisterskie, uzupełniające, podyplomowe)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
a. Liczba semestrów ogółem, czas trwania
………………………………………………………………………………………
b. Stan studiów (podać aktualny semestr)
………………………………………………………………………………………
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c. Koszt semestru
………………………………………………………………………………………
d. Kwalifikacje uzyskane po zakończeniu doskonalenia zawodowego
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………….

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

(miejscowość, data)

(podpis nauczyciela)
Oświadczenie nauczyciela:

Niniejszym oświadczam, Ŝe zapoznałem się z Zarządzeniem nr 404/13 Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli na 2013 rok.W przypadku określonym w § 6 ust. 3 ww. Zarządzenia, zobowiązuję się
niezwłocznie zwrócić otrzymaną kwotę dofinansowania.
…………………………………….

…………………………………….

(miejscowość, data)

(podpis nauczyciela)

Do wniosku naleŜy dołączyć:
- potwierdzenie uczestnictwa w danej formie dokształcania lub doskonalenia wystawione przez
organizatora
- zaświadczanie z uczelni (rok, semestr oraz wysokość opłaty)
Decyzja dyrektora szkoły, placówki (niepotrzebne skreślić):
Przyznaję dofinansowanie w wysokości
………………………………………………………………………………………
Nie przyznaję dofinansowania
………………………………………………………………………………………
…………………………………….

…………………………………….

(miejscowość, data)

(podpis dyrektora szkoły, placówki)
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