
UCHWAŁA NR XVII/194/2020
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 23 stycznia 2020 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sandomierz, ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli oraz 
specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym                      
(tj. Dz. U z 2019 r. poz. 506 z późn. zm. ), art. 70a ust.1 i 3 oraz art. 91d pkt 1 z dnia  26 stycznia 
1982 roku Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)  § 5 i 6 Rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku 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), po zasięgnięciu opinii 
związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli, 
dla których Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyodrębnia się środki finansowe na doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 
0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli 
w uchwale budżetowej w planach finansowych poszczególnych szkół i przedszkoli na 2020 rok. 

§ 2. Ustala się na rok budżetowy 2020 plan i regulamin dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sandomierz, 
maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia 
nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, 
w brzmieniu zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec
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Plan i regulamin dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

zatrudnionych  w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sandomierz 

1. Niniejszy plan został sporządzony przy uwzględnieniu wymagań zawartych w § 5 i 6 Rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków 

kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe. 

2. Środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020 stanowią kwotę 

144 724,00 zł  (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące siedemset dwadzieścia cztery złotych 00/100)                

i pozostają w dyspozycji dyrektorów szkół i przedszkoli. Plan na poszczególne szkoły i przedszkola 

określa załącznik nr 1 do niniejszego planu. 

3.  Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego przeznacza się na formy doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkole/przedszkolu (w tym nauczyciela zajmującego 

kierownicze stanowisko), skierowanych do realizacji danej formy doskonalenia zawodowego przez 

dyrektora szkoły lub placówki, dostosowane do potrzeb placówki, w szczególności na: 

1) opłaty za udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, 

szkoleniach, kursach kwalifikacyjnych oraz innych formach doskonalenia zawodowego 

nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia zawodowego, uczelnie 

oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli; 

2) koszty udziału nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły 

wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli; 

3) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych, w tym koszty ich druku                                 

i dystrybucji; 

4) koszty szkolenia rad pedagogicznych; 

5) koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli uczestniczących w formach 

doskonalenia zawodowego. 

4. Dyrektor szkoły/przedszkola w terminie do dnia 30 października danego roku składa organowi 

prowadzącemu wniosek do planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 

następny rok budżetowy przygotowany z uwzględnieniem wymagań zawartych § 3 ust. 1 wyżej 

cytowanego rozporządzenia. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego planu. 

5. Dyrektor szkoły/przedszkola w terminie do dnia 31 marca danego roku, składa organowi 

prowadzącemu sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli za poprzedni rok budżetowy według wzoru, który stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszego planu. W przypadku niezrealizowania planu doskonalenia zawodowego 

składa również informację według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego planu. 

6. Z wnioskiem  o dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia zawodowego (wzór wniosku 

stanowi załącznik nr 5 do niniejszego planu) mogą występować nauczyciele, którzy: 

- zatrudnieni są w  wymiarze co najmniej ½ etatu,  

- podnoszą swoje kwalifikacje zgodnie z potrzebami kadrowymi i organizacyjnymi szkoły, 

- muszą uzupełnić kwalifikacje, które  są  niezbędne  do  zajmowania  stanowiska,  na  którym   

nauczyciel jest zatrudniony lub uzyskają uprawnienia do nauczania dodatkowego  przedmiotu zgodnie 

z potrzebami szkoły, 

- nie korzystają z innych źródeł dofinansowania. 

7. 1. Dofinansowanie, o którym mowa w pkt. 6, obejmuje nauczycieli biorących udział w formach 

kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli.  

Na wysokość dofinansowania nie ma wpływu sytuacja materialna i życiowa nauczyciela. 

2. W całości finansuje się udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, 
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szkoleniach, kursach kwalifikacyjnych oraz innych formach doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, 

w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, w ramach środków przeznaczonych na ten cel 

w budżecie szkoły/przedszkola, po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły/przedszkola,  a w przypadku kadry  

kierowniczej z  Burmistrzem  Miasta  Sandomierza. 

8. W 2020 roku pierwszeństwo w przyznawaniu dofinansowania dopłat do kształcenia mają nauczyciele, 

którzy uzupełniają lub podnoszą swoje kwalifikacje zgodnie z potrzebami edukacyjnymi i kadrowymi 

placówki, w szczególności z zakresu i w specjalnościach takich jak: 

• integracja sensoryczna, 

• socjoterapia  

• rewalidacja osób z Autyzmem i zespołem Aspergera, 

• logopedia, 

• surdopedagogika, 

• neurologopedia, 

• tyflopedagogika, 

• gimnastyka korekcyjna 

• organizacja i zarządzanie oświatą, 

• edukacja artystyczna (muzyka, plastyka), 

• diagnoza i terapia pedagogiczna, 

• terapia dzieci i młodzieży, 

• informatyka, 

• pedagogika Marii Montessori, 

• język angielski w edukacji wczesnoszkolnej, 

• Akademia Liderów Oświaty. 

 

9. Dofinansowanie do indywidualnych form dokształcania przysługuje nauczycielowi z chwilą 

rozpoczęcia określonej formy doskonalenia. 

Nauczyciele, którzy ubiegają się o dofinansowanie indywidualnego dokształcania składają do dyrektora 

szkoły/przedszkola, a w przypadku nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora do Burmistrza Miasta 

Sandomierza, następujące dokumenty: 

- wniosek o przyznanie dofinansowania składany w ciągu całego roku budżetowego, jednak nie później 

niż w terminie do dnia 30 listopada danego roku, 

- potwierdzenie uczestnictwa w danej formie dokształcania lub doskonalenia wystawionego przez 

organizatora (aktualne zaświadczenie z uczelni, potwierdzające fakt studiowania na określonym 

kierunku i semestrze), 

- dokument potwierdzający uiszczenia opłaty (czesnego) za określony semestr lub dokument do zapłaty 

przelewem (np. faktura), na podstawie którego zostanie uiszczone dofinansowanie w wysokości 

zatwierdzonej przez dyrektora szkoły/przedszkola. 

W przypadku gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu podlega tylko 

jeden z nich. 

Dofinansowanie nie przysługuje nauczycielowi w przypadku powtarzania semestru lub roku studiów 

oraz korzystania z urlopu dziekańskiego z wyłączeniem udokumentowanych wypadków losowych. 

Przerwanie przez nauczyciela toku określonej formy doskonalenia powoduje zwrot otrzymanej kwoty 

dofinansowania. 

10. W porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli ustala się, że w 2020 roku maksymalna kwota 

dofinansowania opłaty pobieranej przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli za jeden 

semestr studiów nie może przekroczyć kwoty 1.500,00  zł dla jednego nauczyciela. 

11 1. Z nauczycielem, który korzysta z dofinansowania, o którym mowa w pkt. 10, dyrektor zawiera 

umowę określającą szczegółowe prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika uczestniczącego                              

w doskonaleniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego planu. 

2. W przypadku nauczycieli pełniących funkcję dyrektorów szkół/przedszkoli umowa zawierana jest                    

z Burmistrzem Miasta Sandomierza. Wzór umowy określa załącznik nr  7 do niniejszego planu. 
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Załącznik nr 1 do Planu i regulaminu dofinasowania form doskonalenia  

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach  

prowadzonych przez Gminę Sandomierz 

 

 

 

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Sandomierz jest 

organem prowadzącym na 2020 rok 
 

Lp. Nazwa szkoły/przedszkola 

 

 

 

 

Przygotowywanie 

materiałów 

szkoleniowych  i 

informacyjnych oraz 

koszty ich druku i 

dystrybucji 
 

4240 

Opłaty za kształcenie 

pobierane przez szkoły 

wyższe i placówki 

doskonalenia 

nauczycieli, zwrot 

kosztów delegacji 
 

4300 

Udział w seminariach, konferencjach, 

wykładach, warsztatach szkoleniach, 

kursach kwalifikacyjnych oraz 

innych formach doskonalenia 

zawodowego  

 

 

4700 

Razem 

 1 2 3 4 5 

1 

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 1         

801.80146 

762,00 zł 10 200,00 zł 21 000,00 zł 31 962,00 zł 

Szkoła Podstawowa Nr 1 

854.85446 

- - 1174,00 zł 1 174,00 zł 

Razem: 762,00 zł 10 200,00 zł 22 174,00 zł 33 136,00 zł 

2 Szkoła Podstawowa Nr 2 

801.80146 

520,00 zł 2 500,00 zł 8 771,00 zł 11 791,00 zł 

Szkoła Podstawowa Nr 2 

854.85446 

464,00 zł - 1 000,00 zł 1 464,00 zł 

Razem: 984,00 zł 2 500,00 zł 9 771, 00 zł 13 255,00 zł 

3 Szkoła Podstawowa Nr 3 

801.80146 

686,00 zł 10 500,00 zł 5 500,00 zł 16 686,00 zł 

Szkoła Podstawowa Nr 3 

854.85446 

179,00 zł - 1 400,00 zł 1 579,00 zł 

Razem: 865, 00 zł 10 500,00 zł 6 900,00 zł 18 265,00 zł 

4 Szkoła Podstawowa Nr 4 

801.80146 

1 189,00 zł 18 000,00 zł 22 000,00 zł 41 189,00 zł 

Szkoła Podstawowa Nr 4 

854.85446 

- 1 500,00 zł 2 355,00 zł 3 855,00 zł 

Razem: 1 189,00 zł 19 500,00 zł 24 355,00 zł 45 044,00 zł 
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 1 2 3 4 5 

5 Przedszkole Samorządowe Nr 1 

801.80146 

268,00 zł 1 500,00 zł 3 200,00 zł 4 968,00 zł 

6 Oddział Przedszkola Samorządowego Nr 1 

801.80146 

- 1 500,00 zł 2 429,00 zł 3 929,00 zł 

7 Przedszkole Samorządowe Nr 3 

801.80146 

- 1 677,00 zł 4 000,00 zł 5 677,00 zł 

8 Przedszkole Samorządowe Nr 5 

801.80146 

- 1 500,00 zł 4 077,00 zł 5 577,00 zł 

9 Przedszkole Samorządowe Nr 6 

801.80146 

700,00 zł 2 000,00 zł 6 058,00 zł 8 758,00 zł 

10 Przedszkole Samorządowe Nr 7 

801.80146 

615,00 zł - 5 500,00 zł 6 115,00 zł 

OGÓŁEM: 

 

5 383,00 zł 50 877,00 zł 88 464,00 zł 144 724,00 zł 
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                    Załącznik nr 2 do Planu i regulaminu dofinasowania form doskonalenia  

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach  i przedszkolach  

prowadzonych przez Gminę Sandomierz 

 

 
   Sandomierz, ……………………………… 

 

Burmistrz  

Miasta Sandomierza 

 

 

Wniosek 

 

Działając w oparciu o § 4  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku 

w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia 

branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe Dyrektor 

…………………………………. w Sandomierzu przedkłada wniosek o dofinansowanie form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli tutejszej placówki na rok ………...... 

 
Lp. Dział Rozdział Przygotowywanie 

materiałów 

szkoleniowych i 
informacyjnych oraz 

koszt ich druku i 

dystrybucji 

Opłaty za 

kształcenie 

pobierane przez 
szkoły wyższe i 

placówki 

doskonalenia 
nauczycieli, zwrot 

kosztów delegacji 

Udział w seminariach, 

konferencjach, 

wykładach, warsztatach 
szkoleniach, kursach 

kwalifikacyjnych   oraz 

innych formach 
doskonalenia 

zawodowego 

Razem 

 801 80146 4240 4300 4700  

       

RAZEM dział 801:     

 854 85446 4240 4300 4700  

       

RAZEM dział 854:     

Razem dział 801 i 854     

 

Liczba nauczycieli (kierunki, specjalności studiów) oraz formy kształcenia proponowane  

do objęcia dofinansowaniem: …………………………………………………………………. 

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

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

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

 

 
Proponuję maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe                        

i zakłady kształcenia nauczycieli za jeden semestr w wysokości nieprzekraczającej 

…………………….. zł. 

 

Wniosek został sporządzony zgodnie z zapisem § 3 ust. 1  wyżej cytowanego rozporządzenia. 

 

 

 

                                                                                                                    ……………………………… 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                               podpis dyrektora  
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Załącznik nr 3 do Planu i regulaminu dofinasowania form doskonalenia  

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach  

prowadzonych przez Gminę Sandomierz 

 

 

Sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2020 roku 

 

……………………………………….. 
          Pieczątka szkoły / przedszkola 

 

Część I 

 
Dział Rozdział § Plan z wniosku Plan 

po zmianach 

Wykonanie Uwagi 

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - 

801 80146 4240     

4300     

4700     

854 85446 4240     

4300     

4700     

Ogółem     
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Część II 

 
Forma doskonalenia Temat / Zakres tematyczny Organizator / Realizator Ilość godzin Liczba uczestników 

Szkolenia rad 

pedagogicznych 

    

    

    

    

    

    

Seminaria, konferencje, 

wykłady, warsztaty, 

szkolenia, kursy 

kwalifikacyjne oraz inne 

formy doskonalenia 

zawodowego 

    

    

    

    

    

    

Razem   
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Część III 

 

Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Cel kształcenia: 

uzupełnienie brakujących / 

doskonalenie/ nabycie 

dodatkowych kwalifikacji 

Typ studiów:  Kierunek 

studiów / 

specjalność 

Nazwa uczelni Kwota 

dofinansowania 

otrzymana               

w 2020 roku 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Razem  

 

 

 

……………………………………………….                      ………………………………………………… 
            Data                                podpis dyrektora 
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Załącznik nr 4 do Planu i regulaminu dofinasowania form doskonalenia 

 zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach  

prowadzonych przez Gminę Sandomierz 

 

 
 

Przyczyny niezrealizowania planu  doskonalenia zawodowego nauczycieli 

w roku 2020 

Dział Rozdział § Wyszczególnienie 

Plan 

z 

wniosku 

Plan  

po 

zmianach 

Wykonanie 

Opis przyczyny 

niezrealizowania 

planu 

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- 

801 80146 

4240 

Przygotowywanie 

materiałów 

szkoleniowych i 

informacyjnych oraz 

koszt ich druku i 

dystrybucji 

    

 

 

 

4300 

Opłaty za kształcenie 

pobierane przez szkoły 

wyższe i placówki 

doskonalenia 

nauczycieli, zwrot 

kosztów delegacji 

    

 

 

 

4700 

Udział w seminariach, 

konferencjach, 

wykładach, warsztatach 

szkoleniach, kursach 

kwalifikacyjnych   oraz 

innych formach 

doskonalenia 

zawodowego 

    

 

 

 

Ogółem dział 801:      

 

854 

 

 

85446 

4240 

Przygotowywanie 

materiałów 

szkoleniowych i 

informacyjnych oraz 

koszt ich druku i 

dystrybucji 

    

 

 

 

4300 

Opłaty za kształcenie 

pobierane przez szkoły 

wyższe i placówki 

doskonalenia 

nauczycieli, zwrot 

kosztów delegacji 

    

4700 

Udział w seminariach, 

konferencjach, 

wykładach, warsztatach 

szkoleniach, kursach 

kwalifikacyjnych   oraz 

innych formach 

doskonalenia 

zawodowego 

    

Ogółem dział 854:  

 

    

Razem dział 801 i 854:      
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Załącznik nr 5 do Planu i regulaminu dofinasowania form doskonalenia  

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Sandomierz 

 

               Sandomierz, dnia ........................................ 

 

IMIĘ i NAZWISKO ...........................................................................  

ADRES ZAMIESZKANIA (kod, miejscowość, ulica)  

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

……………………………………………………………………… 

NUMER TELEFONU ......................................................................... 

 

 

                  Pan/Pani .................................................................... 

      Dyrektor Szkoły/ Przedszkola 

      /Burmistrz Miasta Sandomierza * 

 

 WNIOSEK NAUCZYCIELA O DOFINANSOWANIE OPŁATY ZA KSZTAŁCENIE 

POBIERANEJ PRZEZ SZKOŁĘ WYŻSZĄ LUB ZAKŁAD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI 

 

Na podstawie uchwały Nr ……………... Rady  Miasta  Sandomierza  z  dnia  …………….  2020 roku  

składam wniosek z prośbą o dofinansowanie kosztów kształcenia. 

 

1. Informacja o formie kształcenia : 

Nazwa i adres organizatora danej formy 

doskonalenia zawodowego nauczycieli,     

o której dofinansowanie ubiega się 

nauczyciel  

 

kierunek 

 

 

czas trwania kształcenia 

 

 

rok studiów 

 

 

semestr 

 

 

rodzaj studiów – np.: pierwszego stopnia, 

drugiego stopnia, podyplomowe, inne - 

jakie…..  

 

koszt semestru nauki 

 

 

całkowity koszt nauki 

 

 

wnioskowana kwota dofinansowania 

 

 

 

2. Miejsce zatrudnienia ( nazwa i adres placówki) : 

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

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

................................................................................................................................................................... 
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3. Stanowisko pracy (nauczany przedmiot, status zawodowy) : 

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

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

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

 

4. Uzasadnienie przydatności w pracy zawodowej  odbycia danej formy doskonalenia 

zawodowego: 

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

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

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

. 

5. Nazwa banku i numer konta, na które należy przekazać uzyskaną kwotę dofinansowania: 

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

                                                    

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

           podpis nauczyciela  

 

6. Opinia dyrektora  potwierdzająca, że wybrana  forma doskonalenia  jest  zgodna  z  potrzebami                   

w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki. 

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

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

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

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

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

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

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

   

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

            data                               pieczęć i podpis dyrektora 

 
 

Załączniki : 

1. Aktualne zaświadczenie z uczelni. 

2. Dokument potwierdzający uiszczenia opłaty (czesnego) za określony semestr lub dokument do zapłaty przelewem (np.: 

faktura), na podstawie którego zostanie uiszczone dofinansowanie w wysokości zatwierdzonej przez dyrektora 

szkoły/przedszkola. 

 

 

  

 
 

Sandomierz, dnia ……………                      …………………………………………… 

                     podpis nauczyciela 

* - odpowiednie podkreślić 
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Załącznik nr 6 do Planu i regulaminu dofinasowania form doskonalenia  

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach  i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Sandomierz 

 

 

 

UMOWA nr ………… 

z dnia .......................... 

 

w sprawie dofinansowania studiów 

 

o kierunku ................................................................................................................................................ 

(pełna nazwa kierunku, uczelni) 

 

zawarta pomiędzy Burmistrzem Miasta Sandomierza 

 

a ............................................................................................................... 

                     (imię i nazwisko dyrektora szkoły/przedszkola)                                 

§ 1 

Na podstawie uchwały Nr ………… Rady  Miasta  Sandomierza  z  dnia   ……….  2020 roku   

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach 

i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sandomierz, ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli oraz 

specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2020, 

po stwierdzeniu spełnienia kryteriów, przyznano Pani/Panu dofinansowanie z przeznaczeniem                   

na dopłatę do studiów na kierunku, specjalności ...................................................................................... 

w kwocie ….................................., która zostanie wypłacona do dnia …………………………………. 

 

§ 2  

1. Dyrektor  zobowiązuje się do: 

a. zwrotu  kosztów  dofinansowania  w  przypadku  rezygnacji  dyrektora z  pracy  w szkole lub 

placówce w ciągu 2 lat  po zakończeniu studiów; 

b. zwrotu   kosztów  dofinansowania  w   przypadku   przerwania   kształcenia   z  winy   

dyrektora   szkoły  lub placówki; 

c. zwrotu kosztów dofinansowania w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego.  

2.  Obowiązek określony w  § 2 ust.1 pkt a  nie dotyczy dyrektora, który podjął pracę w innej szkole lub 

placówce oświatowej podległej Gminie  Sandomierz. 

 

§ 3  

W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  Burmistrz Miasta Sandomierza  może zwolnić  dyrektora 

w całości lub w części z obowiązku zwrotu dofinansowania. 

 

§ 4  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

 

§ 5  

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

.........................................................  ..................................................................... 
             (dyrektor szkoły/przedszkola)                                              (Burmistrz Miasta Sandomierza) 
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Załącznik nr 7 do Planu i regulaminu dofinasowania form doskonalenia  

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach  i przedszkolach  

prowadzonych przez Gminę Sandomierz 

 

 

 
UMOWA nr……………. 

z dnia .............................. 

 

w sprawie dofinansowania studiów 

 

o kierunku .................................................................................................................................................. 

(pełna nazwa kierunku, uczelni) 

 

zawarta pomiędzy  

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

(nazwa i adres szkoły, przedszkola) 

reprezentowanym przez 

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

 

a  nauczycielem 

 

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

                                                (imię i nazwisko nauczyciela) 

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

          (nazwa i adres szkoły/przedszkola) 

 

§ 1 

Na podstawie uchwały Nr ………... Rady  Miasta  Sandomierza  z  dnia   ………… 2020 roku 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach 

i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sandomierz, ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli oraz 

specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2020, 

po stwierdzeniu spełnienia kryteriów, przyznano Pani/Panu dofinansowanie  z przeznaczeniem 

na dopłatę do studiów na kierunku, specjalności ...................................................................................... 

w kwocie ................................., która zostanie wypłacona do dnia ........................................................... 

 

§ 2 

1. Nauczyciel zobowiązuje się do: 

a. zwrotu  kosztów  dofinansowania  w  przypadku  rezygnacji  nauczyciela  z  pracy  w szkole 

lub przedszkolu w ciągu 2 lat  po zakończeniu studiów; 

b. zwrotu kosztów dofinansowania w przypadku przerwania kształcenia z winy nauczyciela; 

c. zwrotu kosztów dofinansowania w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego nauczyciela. 

2.   Obowiązek  określony w § 2 ust. 1 pkt a nie  dotyczy  nauczyciela,  który podjął  pracę  w  innej  

szkole lub placówce oświatowej podległej Gminie Sandomierz. 

 

§ 3  

W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  dyrektor szkoły/przedszkola  może zwolnić nauczyciela  

w całości lub w części z obowiązku zwrotu dofinansowania. 
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§ 4  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

 

§ 5  

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

....................................................                                      ………………………………………. 
                   (nauczyciel)                 (przedstawiciel szkoły/placówki) 
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Uzasadnienie

Finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli należy do organu
prowadzącego szkoły. Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta
Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) w budżetach organów prowadzących wyodrębnia się
środki dofinansowania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych
rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zgodnie z § 5 i 6
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku 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) organ prowadzący do dnia 31 stycznia danego roku opracowuje na dany rok budżetowy
plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli biorąc pod uwagę wnioski
dyrektorów szkół i przedszkoli oraz ustala w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli
maksymalną kwotę dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności
i formy kształcenia, na które dofinansowanie w danym roku jest przyznawane.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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