
  

Zarządzenie Nr 12/2021 

Burmistrza Karlina 

z dnia 24 lutego 2021 r. 

w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Karlino, ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenia zawodowe nauczycieli oraz 

form i specjalności  kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane 

           Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653) zarządzam, co następuje: 

§ 1.1. Ustalam plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i 

przedszkoli prowadzonych przez Gminę Karlino na rok 2021, stanowiący załącznik nr 1 do 

zarządzenia.  

§ 2.1. Ustalam maksymalną kwotę dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe 

nauczycieli pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne 

podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli,                        

w ramach których nauczyciele skierowani przez dyrektora uzupełniają kwalifikacje lub 

podnoszą poziom wykształcenia – w wysokości do 70 % poniesionych opłat, nie więcej jednak 

niż 2 000,00 zł w roku 2021. 

      2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje następujące specjalności 

kształcenia: 

1) nauczanie przedmiotów zawodowych w zawodach: technik grafiki i poligrafii cyfrowej 

oraz technik mechatronik, 

2) chemia, 

3) geografia, 

4) informatyka, 

5) historia, 

6) bibliotekarstwo, 

7) pedagogika specjalna różnych specjalności, 

8) doradztwo zawodowe, 

9) rady szkoleniowe, 

10) szkolenia, kursy, warsztaty metodyczne, 

11) gimnastyka korekcyjna, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza                    

o społeczeństwie. 

    3.  Dofinansowaniem obejmuje się opłaty poniesione w roku budżetowym 2021. 

    4. Dyrektor szkoły, podejmując decyzję o dofinansowaniu doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, uwzględnia kwalifikacje nauczycieli, zgłaszane potrzeby oraz przydatność form.  

 

§ 3.1. Wnioski o dofinansowanie opłat, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do 

niniejszego zarządzenia, składa się w terminie do: 

1) 30 czerwca za semestr kończący sesję zimową, 

2) 30 listopada za semestr kończący sesję letnią. 

      2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć: 



1) oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu, na podstawie 

którego można jednoznacznie stwierdzić uczestnictwo w danej formie doskonalenia 

zawodowego, wystawionego przez organizatora, 

2) dowód opłaty poniesionej z tego tytułu, a w przypadku uiszczenia jednorazowej opłaty za 

całość danej formy doskonalenia zawodowego – zaświadczenie o koszcie poszczególnych 

semestrów roku akademickiego, za który nauczyciel ubiega się o dofinansowanie. 

      3. Przerwanie przez nauczyciela toku określonej formy doskonalenia zawodowego 

powoduje obowiązek zwrotu otrzymanej kwoty dofinansowania. 

 

§ 4. Za prawidłowe wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli odpowiada dyrektor szkoły. 

 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Oświaty w Karlinie. 

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 12/2021 

Burmistrza Karlina z dnia 24.02.2021 r. 

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2021 

L

p. 

Formy doskonalenia zawodowego 

nauczycieli 

Nazwa szkoły Razem 

Szkoła Podstawowa 

w Karlinie 

Szkoła 

Podstawowa              

w Karścinie 

Szkoła 

Podstawowa               

w Daszewie 

Szkoła 

Podstawowa               

w Karwinie 

Zespół Szkół             

w Karlinie 

Przedszkole 

Miejskie                     

w Karlinie 

1 Udział 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 

15492,00 zł 4000,00 zł 5500,00 zł 5350,00 zł 9000,00 zł 8840,00 zł 48182,00 zł 

2 Udział nauczycieli w formach 

kształcenia nauczycieli, prowadzonych 

przez szkoły wyższe  i placówki 

doskonalenia nauczycieli 

3000,00 zł 1597,00 zł 1000,00 zł 1270,00 zł 1000,00 zł 2000,00 zł 9867,00 zł 

3 Udział nauczycieli teoretycznych 

przedmiotów zawodowych i 

praktycznej nauki zawodu w 

szkoleniach branżowych 

           0          0 0            0 4500,00 zł            0 4500,00 zł 

4 Koszty związane z podróżą służbową  

ustalone na zasadach określonych w 

przepisach wydanych na podstawie 

art. 775 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy ( Dz.U. z 2020 

r. poz. 1320). 

1000,00 zł          0 586,00 zł        550,00 zł 553,00 zł            0 2689,00 zł 

RAZEM 

 

   19492,00 zł     5597,00 zł      7086,00 zł      7170,00 zł    15053,00 zł     10840,00 zł 65238,00 zł 



         załącznik Nr 2 do zarządzenia 

Nr 12/2021 Burmistrza Karlina              

z dnia 24.02.2021 r. 

 

………………………………… 

 

………………………………… 

adres korespondencyjny  

wnioskodawcy 

                        Dyrektor ……………………. 
                                           / nazwa szkoły/ 

 

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

 

 

Wniosek o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczyciela 

 

 

1. imię i nazwisko nauczyciela 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

2. nazwa formy doskonalenia……………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

3. organizator (nazwa i adres)………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

4. koszt formy doskonalenia………………………………………………………… 

 

5. uzasadnienie wyboru formy doskonalenia………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

Wyrażam/ nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we 

wniosku dla potrzeb przeprowadzenia procedury rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie 

kształcenia nauczycieli. 

 

 

……………………………       

    podpis nauczyciela 

 

 

 

 

 


