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Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. 

Podział środków i zasady dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2020 

§ 1. Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli określone w dziale 801 rozdział 80146 

w wysokości 147 654,00 zł przeznacza się na: 

1) dofinansowanie opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 

nauczycieli — 30 000,00 zł, 

2) realizację planów doskonalenia zawodowego opracowanych przez dyrektorów 

szkól/placówek z uwzględnieniem szkoleń branżowych — 105 000,00 zł, w tym: 

a) 80 000,00 zł przekazuje się na konto szkól/placówek, 

b) 25 000,00 zł pozostaje w planie finansowym Starostwa Powiatowego do dyspozycji 

Zarządu na wniosek dyrektorów szkół/placówek, 

3) organizację szkoleń i seminariów przez organ prowadzący — 12 654,00 zł. 

§ 2. Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli określone w dziale 854 rozdział 85446 

w wysokości 13 120,00 zł przeznacza się na: 

1) dofinansowanie opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 

nauczycieli — 5 000,00 zł, 

2) realizację planów doskonalenia zawodowego opracowanych przez dyrektorów 

placówek — 8 120,00 zł, w tym: 

a) 6 120,00 zł przekazuje się na konto placówki, 

b) 2 000,00 zł pozostaje w planie finansow-ym Starostwa Powiatowego do dyspozycji 

Zarządu na wniosek dyrektora placówki. 

§ 3. Zasady wykorzystania środków określonych w § 1 pkt 1 i w § 2 pkt 1: 

1) Wnioski o przyznanie dofinansowania w roku 2020 składają nauczyciele szkół/placówek 

w Starostwie Powiatowym we Wrześni w następujących terminach: 

a) I termin — do 31 maja 2020 r., 

b) II termin — do 30 listopada 2020 r. 

2) Do wniosku należy dołączyć: 

a) opinię dyrektora szkoły/placówki, który potwierdza celowość podjętego doskonalenia 

zawodowego, 

b) potwierdzenie uczelni wyższej/ośrodka kształcenia nauczycieli o podjętej formie 

dokształcania zawodowego, 

c) rachunki potwierdzające dokonanie wpłaty na rzecz uczelni związanej z podjętym 

dokształcaniem. 
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3) Do dofinansowania mają prawo nauczyciele, którzy podjęli formę kształcenia 

w specjalnościach wymienionych w uchwale, zgodnych z potrzebami kadrowymi 

szkoły/placówki. 

4) Pracownik Wydziału Edukacji dokonuje analizy złożonych wniosków pod względem 

formalnym, zawiadamia wnioskodawcę o możliwości uzupełnienia i poprawienia błędów 

w terminie 7 dni. 

5) Wnioski złożone po terminie oraz wnioski zawierające błędy i braki formalne, pomimo 

wezwania do poprawy, pozostaną bez rozpatrzenia. 

6) W przypadku nauczyciela studiującego na więcej niż jednym kierunku bądź realizującego 

jednocześnie kilka form doskonalenia zawodowego, dofinansowanie nie może przekroczyć 

ustalonej maksymalnej kwoty dofinansowania. 

7) Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Zarząd Powiatu Wrzesińslciego. 

§ 4. 1. Środki określone w § 1 pkt 2a i w § 2 pkt 2a przeznaczone na realizację planów 

doskonalenia zawodowego opracowanych przez dyrektorów szkół/placówek, dzielone 

są następująco: 

1) Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni — 3 500,00 zi, 

2) Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni — 29 000,00 zł, 

3) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni — 17 000,00 zł, 

4) Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni — 17 500,00 zł, 

5) Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni — 3 500,00 zł, 

6) Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni — 6 000,00 zł, 

7) Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia we Wrześni — 3 500,00 zł, 

8) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni — 6 120,00 zł. 

§ 4. 2. W liznsadnionych przypadkach, kwoty ustalone w § 4 ust. 1 mogą być zwiększone 

ze środków określonych w § 1 pkt 2b i § 2 pkt 2b, po przedłożeniu przez dyrektora szkoły/placówki 

wniosku z załączonym sprawozdaniem z wykorzystania przekazanych wcześniej środków. 

§ 5. Dyrektor szkoły/placówki do 10 stycznia 2021 roku przedklada w Starostwie Powiatowym 

sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych w roku 2020 na dofinansowanie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
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Wniosek nr  
(wypelnia Wydział Mulcacji) 

DRUK WNIOSKU O DOFINANSOWANIE CZESNEGO 

Dane osobowe 

1.Imię i nazwisko  

2. Adres zamieszkania*  

3. Telefon kontaktowy wnioskodawcy*  

4. Miejsce pracy  

5. W obecnym miejscu pracy jestem zatrudniona/y od  

6.Nauczany przedmiot główny w wymiarze godzin 

Nauczany przedmiot dodatkowy w wymiarze godzin 

7. Poziom wykształcenia (rok i kierunek ukończonych studiów)  

8.Czy nauczyciel korzystał z dopłat do czesnego z innych źródeł TAK — NIE (niepotrzebne slo-eślić) 

9. Dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego we Wrześni otrzymałam/1cm w roku  

w wysokości  

II. Informacje o podjętych formach doskonalenia zawodowego 

L Nazwa szkoły  

2. Siedziba szkoły, adres  

3.Forma doskonalenia zawodowego  
(studia podyplomowe, kurs kwalkacyjny, inna forma) 

4. Kierunek doskonalenia, nazwa kursu  

5.Czas trwania doskonalenia zawodowego od do  

6.Całkowity koszt formy doskonalenia zawodowego  

7. Wysokość w33iesionej opłaty udokumentowana rachunkami:  

III. Informacje dotyczące rachunku bankowego 

Przyznaną kwotę dofmansowania proszę przekazać na osobisty rachunek bankowy: 

1.Nazwa banku (siedziba banku)  

2. Nr rachunku osobistego: 

eiffle .10 leffil le« DM MN Mm 

( miejscowość, data) (podpis nauczyciela) 
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IV. Opinia dyrektora szkoły w sprawie przyznania dopłaty do czesnego — uzasadnienie 

celowości podjętego doskonalenia zawodowego zgodnie z planem rozwoju szkoły/placówki: 

(podpis dyrektora) 

Jednocześnie potwierdzam zgodność (z odpowiednimi dokumentami) informacji zawartych 
w I części wniosku 

(piecz4tka szkoły, placówki) (data) (podpis dyrektora) 

V. Potwierdzenie przez szkołę prowadzącą formę dokształcenia lub doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, informacji zawartych w II części wniosku (informacja o zakwalifikowaniu na formę 
doskonalenia zawodowego — zaliczenie semestru — wysokość czesnego) 

*podanie ww. informacji jest dobrowolne i służy kontaktowaniu się w sprawach urzędowych dotyczących wniosku 

Klauzula informacyjna dostępna pod adresem: 
https://www.bip.wrzesnia.powiat.p1/58,wydział-edukacii-i-kulturv-fizycznej?tresc=296 
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