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…………………………… 
pieczęć szkoły 

 

Regulamin  

przyznawania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli  

w Technikum Leśnym w Tucholi im. Adama Loreta 
  

Podstawa prawna:  

1. art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762),  

2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 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 r. poz. 1653).  

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Dyrektor do dnia 31 października na rok następny przekazuje do organu prowadzącego 

wniosek o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.  

2. Dyrektor wyodrębnia w budżecie szkoły środki finansowe na doskonalenie zawodowe 

nauczycieli w ramach 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych  

na wynagrodzenie osobowe  nauczycieli. 

3. Środki finansowe są przeznaczone na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli z uwzględnieniem:  

a) wyników nadzoru pedagogicznego, 

b) wyników egzaminu zawodowego i egzaminu maturalnego, 

c) wymagań wobec szkoły określonych przez resort edukacji, 

d) wniosków nauczycieli. 

4. Celem stworzenia systemu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli  

jest realizacja efektywnej polityki kadrowej zapewniającej kadrę pedagogiczną  

z odpowiednimi kwalifikacjami. 
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§ 2 

1. Środkami na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w całości  dysponuje 

dyrektor.  

2. Podziału środków, o których mowa w § 1 pkt. 2, dokonuje się po zasięgnięciu opinii 

zakładowych organizacji związkowych. 

3. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od ilości złożonych wniosków w danym roku 

budżetowym oraz posiadanych środków finansowych. 

4. Wszystkie formy doskonalenia zawodowego nauczycieli muszą być zgodne  

z założeniami edukacyjnymi szkoły.  

 

§ 3 

1. Środki finansowe na doskonalenie zawodowe  nauczycieli dyrektor przeznacza na:  

a) koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, 

szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia 

zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia 

nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują 

doskonalenie zawodowe nauczycieli, 

b) koszty udziału nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez 

szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli, 

c) wspomaganie szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli 

prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-

pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne. 

2. Ustala się specjalności i formy kształcenia, na które przyznawane będzie dofinansowanie 

w części lub całości: 

1) specjalności wynikające z planu pracy szkoły, 

2) formy kształcenia: 

a) studia magisterskie, uzupełniające licencjackie, 

b) studia podyplomowe, 

c) kursy kwalifikacyjne, 

d) kursy doskonalące, seminaria, konferencje szkoleniowe, warsztaty metodyczne. 
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Zasady i tryb przyznawania dofinansowania 

§ 4 

1. Nauczyciele, do 15 września każdego roku składają wnioski o dofinansowanie 

doskonalenia zawodowego o charakterze kwalifikacyjnym.  

2. W celu otrzymania dofinansowania nauczyciel przez rozpoczęciem danej formy 

kształcenia zwraca się do dyrektora z wnioskiem o wyrażenie zgody na podjęcie dokształtu 

oraz na jego dofinansowanie. We wniosku uwzględnia się następujące informacje: 

a) nazwa i typ dokształcania, kierunek i typ studiów, 

b) nazwa organizatora lub nazwa szkoły wyższej, 

c) przewidywany termin realizacji, 

d) przewidywane koszty dokształcania. 

3. Wysokość dofinansowania do form doskonalenia zawodowego, będzie uzależniona  

od ilości  złożonych wniosków w danym okresie rozliczeniowym oraz od wagi danego 

szkolenia dla rozwoju placówki, zgodności z przedstawionymi priorytetami. 

4. Pierwszeństwo na otrzymanie dofinansowania na doskonalenie zawodowe mają 

nauczyciele, którzy otrzymali skierowanie od dyrektora szkoły.  

5. W przypadku nauczycieli podejmujących doskonalenie bez skierowania, dopłaty będą 

brane pod uwagę, gdy pozwolą na to środki finansowe. 

6. Wypłata dofinansowania na doskonalenie zawodowe będzie przekazywana na rachunek 

bankowy nauczyciela na podstawie złożonego wniosku, przedłożenia zaświadczenia  

o uczestnictwie w danej formie doskonalenia oraz dowodu wpłaty.  

7. Dotowany nauczyciel zobowiązany jest złożyć zaświadczenie z uczelni lub instytucji               

o zaliczonym semestrze.  

8. W przypadku, gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku dofinansowaniu 

podlega tylko jeden z nich.  

9. Przerwanie przez nauczyciela toku określonej formy doskonalenia zawodowego 

spowoduje zwrot otrzymanej kwoty dofinansowania. 

10. Dofinansowanie form doskonalenia zawodowego podlega zwrotowi, jeżeli nauczyciel  

nie przepracuje w danej szkole 3 lat, od momentu ukończenia określonej formy kształcenia, 

z wyjątkiem sytuacji, gdy rozwiązanie stosunku pracy nie nastąpi z winy nauczyciela. 
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Postanowienia końcowe 

§ 5 

1. Plan doskonalenia i przeznaczenie środków na jego realizację może w ciągu roku ulec 

zmianie w przypadku pojawienia się ważnej dla rozwoju nauczycieli oferty szkoleniowej. 

2. Podział środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz wysokość 

przyznanych kwot dofinansowania nie podlegają roszczeniom ze strony nauczyciela. 

3. W sprawach nieujętych regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa oświatowego i prawa pracy.  

 

 

  

Tuchola, dnia………………………………..                                    …..………………………        

(podpis dyrektora szkoły) 
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Załącznik nr 1  

do regulaminu przyznawania dofinansowania 

doskonalenia zawodowego nauczyciel 

Technikum Leśnego w Tucholi  

im. Adama Loreta  

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA NA DOSKONALENIE 

ZAWODOWE 

  

I. Imię i nazwisko wnioskodawcy: 

 

………………………………………………………………………………………………. 

II. Informacja o formie doskonalenia:  

1. Rodzaj/forma doskonalenia/ kierunek       

    ………………………………………………………………………………………............... 

2. Nazwa i adres organizatora doskonalenia zawodowego:  

    ……………………………………………………………………………………….............. 

    ……………………………………………………………………………………………….. 

3. Czas trwania wybranej formy doskonalenia:  

     ………………………………………………………………………………………............. 

4. Wnioskowana kwota dofinansowania:………………………………………………....... 

    …………………………………………………………………………………………...zł.  

5. Numer rachunku, na który należy przekazać dofinansowanie: 

………………………………..……………………………………………………………… 
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 Uzasadnienie wyboru formy i kierunku doskonalenia (oczekiwane rezultaty):  

 

  

 …………………………  

 (podpis wnioskodawcy)  

 

Załączniki:  

1. Potwierdzenie uczestnictwa w danej formie doskonalenia wystawione przez organizatora, 

2. Dowód wpłaty.  

 

Opinia Dyrektora  

 

 

Data ........................................     ……………………………… 

pieczątka, podpis 

 

Wyrażam zgodę na dofinansowanie ze środków przeznaczonych na dokształcanie nauczycieli. 

Kwota dofinansowania: ……………………………………………………. 

Data ........................................    ……………………….……………… 

    Dyrektor szkoły 

  


