
ZARZĄDZENIE NR WOM.0050.1.18.2021 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego, ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa 
w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2215 ze zmianami) oraz określenia form i specjalności kształcenia, na które 
dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych 

przez Gminę Swarzędz w 2021 r. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 ze zmianami), art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zmianami ) oraz § 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 nauczycieli na szkolenia branżowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1653) zarządzam, co 
następuje: 

§ 1.  

1. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% 
planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, 
o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 2215 ze zmianami, dalej: ustawa Karta Nauczyciela), wyodrębnione w budżecie 
Gminy Swarzędz, przeznacza się na dofinansowanie: 

1) wspomagania szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli prowadzonych 
przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym 
poradnie specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne; 

2) kosztów udziału nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły 
wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli oraz 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. 

2. O dofinansowanie kosztów związanych z doskonaleniem zawodowym w formach, 
o których mowa w ust. 1 pkt.2, mogą ubiegać się w 2021 r. nauczyciele zatrudnieni 
w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz,                     
w następujących specjalnościach: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, bibliotekarstwo, 
chemia, fizyka, biologia, geografia, historia i wos, informatyka, matematyka, 
oligofrenopedagogika, rewalidacja, w tym ruchowa i umysłowa, etyka, logopedia, logorytmika, 
neurologopedia, edukacja dla bezpieczeństwa, technika, plastyka, glottodydaktyka 
polonistyczna, doradztwo zawodowe, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, tyflopedagogika, surdopedagogika, terapia pedagogiczna, socjoterapia 
i pedagogika specjalna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, trener umiejętności 
społecznych. 

3. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, 
o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela, w wysokości 3.000 zł na 
semestr, nie więcej jednak niż do wysokości faktycznie poniesionych kosztów. 
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4. Dofinansowania nie przyznaje się: 

1) na indywidualne formy doskonalenia zawodowego bezpośrednio związane z awansem 
zawodowym nauczycieli, 

2) studiującym nauczycielom powtarzającym semestr lub rok albo korzystającym z urlopu 
dziekańskiego, 

3) korzystającym z innych źródeł dofinansowania, 

4) na kolejny kierunek studiów, jeżeli nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku, 

5) nauczycielom podejmującym kształcenie w kierunku, który nie jest objęty działalnością 
statutową placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony, 

6) nauczycielom zatrudnionym na czas określony w ramach zastępstwa. 

§ 2.  

 Ze środków przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 
przekazanych do szkół wyodrębnia się 10% rezerwy do dyspozycji organu prowadzącego, 
przeznaczonej na szkolenie dyrektorów szkół. 

§ 3.  

Za podstawowe kryteria przyznawania dofinansowania na indywidualne dokształcanie oraz 
doskonalenie zawodowe nauczycieli uznaje się: 

1) posiadanie stałego zatrudnienia w szkole lub przedszkolu prowadzonych przez Gminę 
Swarzędz  na co najmniej 0,5 etatu, 

2) posiadanie co najmniej stopnia nauczyciela kontraktowego, 

3) podnoszenie kwalifikacji zgodnie z potrzebami kadrowymi i organizacyjnymi szkoły lub 
przedszkola, 

4) uzupełnienie kwalifikacji, które są niezbędne do zajmowania stanowiska, lub uzyskanie 
uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu zgodnie z potrzebami szkoły, 

5) brak korzystania z innych źródeł dofinansowania. 

§ 4.  

W przypadkach uzasadnionych szczególnymi potrzebami kadrowymi szkoły lub przedszkola 
dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez podmioty, o których mowa 
w art.70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela, może być przyznane w kwocie wyższej niż 
kwota określona w § 1 ust. 3 w ramach środków, którymi dysponują dyrektorzy szkół lub 
przedszkoli na doskonalenie zawodowe nauczycieli. 

§ 5.  

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość objęcia dofinansowaniem innych 
form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli niż wymienione w § 1 ust. 2, 
wynikających z bieżących potrzeb szkół i przedszkoli, których nie można było przewidzieć 
w czasie opracowywania wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli dla danej 
szkoły lub przedszkola.  

§ 6.  

1. Przyznanie dofinansowania odbywać się będzie na podstawie wniosku, którego wzór  
stanowi załącznik do zarządzenia. 
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2. Nauczycielowi dofinansowanie przyznaje dyrektor placówki, a w stosunku do dyrektora - 
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz.  

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku dofinansowania szkolenia rad 
pedagogicznych. 

§ 7.  

Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli na dany rok budżetowy pozostają 
w dyspozycji dyrektorów w rozbiciu na poszczególne szkoły i przedszkola. 

§ 8.  

1. Nauczyciele zatrudnieni w więcej niż jednej szkole na terenie Gminy Swarzędz mogą 

ubiegać się o dofinansowanie danej formy doskonalenia tylko w jednej placówce. 

2. Przyznane dofinansowanie podlega niezwłocznemu zwrotowi w pełnej wysokości 

w przypadku: 

1) rozwiązania stosunku pracy z winy nauczyciela, 

2) przeniesienia do innej szkoły na własną prośbę nauczyciela w trakcie trwania studiów, 

3) jeżeli nauczyciel z własnej winy nie ukończył podjętej formy kształcenia, 

4) powtarzania semestru lub roku, 

5) rozwiązania umowy o pracę na prośbę lub z winy nauczyciela w ciągu 3 lat od chwili 
ukończenia dofinansowanej przez Gminę Swarzędz formy doskonalenia. 

3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek nauczyciela, dyrektor placówki może odstąpić 
od żądania zwrotu dofinansowania. 

§ 9.  

Wykonanie zarządzenia powierza się Drugiemu Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy 
Swarzędz oraz dyrektorom szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Swarzędz. 

§ 10.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
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Załącznik do zarządzenia Nr WOM.0050.1.18.2021 

Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

Wniosek nauczyciela o dofinansowanie opłaty za dokształcanie/kurs kwalifikacyjny* 

1.  Imię i nazwisko / rok urodzenia .................... 

2.  Dotychczasowe wykształcenie : ukończona uczelnia/rok ukończenia/uzyskany tytuł    
zawodowy .................... 

3.  Główny przedmiot nauczania (rodzaj zajęć): .................... 

4.  Dodatkowy przedmiot (rodzaj zajęć): .................... 

5.  Aktualny wymiar zatrudnienia: .................... 

6.  Aktualny poziom wykształcenia: .................... 

6.  Staż pracy………………., w tym pedagogicznej: .................... 

7.  Stopień awansu zawodowego: .................... 

8.  Miejsce zatrudnienia: .................... 

9.  Dane o wnioskowanej formie doskonalenia zawodowego: 

-  nazwa, wydział i adres uczelni .................... 

-  rodzaj i kierunek studiów/kursu .................... 

-  uzyskiwany tytuł .................... 

-  data rozpoczęcia studiów/kursu .................... 

-  aktualne zaawansowanie (semestr) .................... 

-  system studiów (dzienny, wieczorowy, zaoczny, eksternistyczny): .................... 

-  rodzaj studiów (zawodowe, magisterskie, podyplomowe): .................... 

-  całkowity okres studiów/kursu .................... 

-  całkowity koszt doskonalenia do poniesienia w roku składania wniosku w tym za semestr 
w roku akademickim .................... 

* niepotrzebne skreślić 

Załączniki: 

1.  .................... 

2.  .................... 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie numeru telefonu 
i adresu e-mail, w celu weryfikacji i ewentualnego uzupełnienia wniosku o przyznaniu 
dofinansowania opłaty za kształcenie, pobieranej przez uczelnię, placówkę doskonalenia 
nauczycieli lub instytut naukowo-badawczy w roku akademickim 2020/2021 oraz 2021/2022. 

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

data i podpis nauczyciela 

Opinia dyrektora szkoły 

 
Powyższa forma doskonalenia zawodowego jest zgodna z potrzebami szkoły/placówki. 
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W szczególności potrzeba obejmuje konieczność realizacji podstawy programowej 
z ...............................(przedmiot). Nabycie dodatkowych kwalifikacji przez 
.................................................... pozytywnie wpłynie na prawidłowy przebieg procesu 
kształcenia, wychowania i opieki, podniesie jakość pracy szkoły.  

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

podpis i pieczęć  dyrektora szkoły/placówki 

Decyzja dotycząca dofinansowania 

 
Stwierdzam, że wnioskodawca spełnia warunki do przyznania dofinansowania .................... 
Zatwierdzam wypłatę dofinansowania w wysokości .................... . 

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

podpis i pieczęć  dyrektora szkoły/placówki 

W załączeniu: 

1. Dokument, na podstawie którego można stwierdzić ukończenie etapu kształcenia 
(zaświadczenie z uczelni, świadectwo ukończenia studiów). 

2. Dowód wpłaty.
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