
ZARZĄDZENIE NR 37/VIII/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 15 marca 2019 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 3/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 stycznia 
2011 r. w sprawie podziału środków i zasad finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli 

zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506), w związku z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 967 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie 
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 136) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 3/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
podziału środków i zasad finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew wprowadza się zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Środki na wspieranie i dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnia się każdego roku 
w budżecie Miasta i Gminy Pleszew w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na 
wynagrodzenia osobowe nauczycieli."

2) Regulamin przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych 
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew będacy załącznikiem do 
Zarzadzenia Nr 3/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
podziału środków i zasad finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych 
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew otrzymuje brzmienie:

„ Regulamin przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli 
zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez

Miasto i Gminę Pleszew.

§ 1. Regulamin określa zasady podziału środków i dofinansowania doskonalenia zawodowego 
nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto 
i Gmina Pleszew.

§ 2. 1. Dokonuje się podziału, wyodrębnionych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew środków na 
doskonalenie zawodowe nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, 
w następujący sposób:

1) środki na szkolenie kadry kierowniczej szkół i placówek,

2) środki na dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 
nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Środki te są przeznaczone na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
z uwzględnieniem:

- kwalifikacji nauczycieli oraz zgłaszanych przez nauczycieli potrzeb w zakresie ich 
uzupełniania i podnoszenia,

- oceny przydatności form doskonalenia zawodowego w pracy nauczycieli,

- zadań związanych z realizacją polityki oświatowej państwa,

3) środki na szkolenia rad pedagogicznych oraz organizację doskonalenia zawodowego  nauczycieli 
szkoły lub placówki, w tym organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych 
i przedmiotowych, seminariów, konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia 
zawodowego dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze.
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§ 3. 1. Na każdy rok szkolny dyrektor szkoły lub placówki określa potrzeby w zakresie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki, uwzględniając :

1) wyniki nadzoru pedagogicznego;

2) wyniki egzaminu ósmoklasisty;

3) zadania związane z realizacją podstawy programowej;

4) wymagania wobec szkół i placówek, określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz.996 ze 
zmianami);

5) wnioski nauczycieli o dofinansowanie opłat lub kosztów określonych form doskonalenia 
zawodowego.

2. Organ prowadzący opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół
i placówek, o których mowa w ust. 1 lit. 5, złożone do dnia 30 listopada danego roku, wyniki egzaminu 
ósmoklasisty, potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół w województwie oraz 
podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, ustalone przez ministra właściwego do 
spraw oświaty.

§ 4. 1. Dofinansowaniu podlegają:

1) Studia podyplomowe;

2) Studia magisterskie uzupełniające dla absolwentów studiów zawodowych licencjackich;

3) Studia licencjackie;

4) Kursy kwalifikacyjne nadające uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu.

2. O dofinansowanie mogą ubiegać się nauczyciele zatrudnieni na podstawie umowy na czas 
nieokreślony (mianowania) po przepracowaniu w danej placówce prowadzonej przez Miasto i Gminę 
Pleszew trzech lat szkolnych, z zastrzeżeniem ust. 3

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach podyktowanych brakiem w danej szkole nauczyciela 
o danej specjalności/kierunku nauczyciel może otrzymać dofinansowanie w pierwszym roku pracy pod 
warunkiem podpisania zobowiązania, że po uzyskaniu uprawnień przepracuje w szkole, w której 
otrzymał dofinansowanie, przynajmniej 3 lata. W przeciwnym wypadku zwróci otrzymane 
dofinansowanie w całości. Nie dotyczy to sytuacji, gdy konieczność rozwiązania umowy o pracę nastąpi 
z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, bądź zmiana zatrudnienia wiąże się z przejściem do pracy 
w innej szkole lub placówce prowadzonej przez Miasto i Gminę Pleszew.

4. Dofinansowanie może nastąpić na podstawie pisemnego wniosku nauczyciela złożonego do 
dyrektora szkoły lub placówki.

Do wniosku nauczyciel załącza:

1) aktualne zaświadczenie z uczelni lub zakładu kształcenia, potwierdzające fakt nauki na określonym 
kierunku,

2) dowód wpłaty stanowiący potwierdzenie kosztów kształcenia.

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 składa się z zastrzeżeniem ust. 6, na każdy kolejny semestr 
(w przypadku dokonania jednorazowej opłaty za kolejno następujące po sobie semestry dopuszcza się 
możliwość przedłożenia jednego dowodu wpłaty) w następujących terminach :

1) do 28 lutego,

2) do 31 października.

6. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość złożenia dokumentów,o których mowa 
w ust. 4 w terminie innym niż określony w ust. 5.
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7. Wymogiem decydującym o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku jest szczegółowe uzasadnienie 
i umotywowanie dyrektora placówki o potrzebie pozyskania nauczyciela o danej specjalności lub 
z dodatkowymi kwalifikacjami wraz z potwierdzeniem wymagań określonych w § 4 ust. 2 regulaminu.

8. Wnioski rozpatruje Komisja, w skład której wchodzą: zastępca burmistrza lub upoważniona przez 
niego inna osoba, kierownik Wydziału Edukacji oraz przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury.

9. Rozpatrywanie wniosków przez Komisję odbywa się w terminach:

a) na semestr I – do 15 listopada,

b) na semestr II – do 15 marca.

c) w przypadkach określonych w ust. 6 w terminie do 30 dni od złożenia kompletu 
dokumentów, o których mowa w ust. 4.

10. Nauczyciel kontynuujący naukę jednocześnie na dwóch kierunkach może ubiegać się
o dofinansowanie tylko na jeden kierunek studiów.

11. Dofinansowanie do czesnego przysługuje tylko raz na każdy semestr.

12. Dofinansowanie może być udzielone do 50 % opłaty za semestr na podstawie dokumentów 
wymienionych w ust. 4, jednak kwota dofinansowania nie może być wyższa niż 1.000,00 zł 
z zastrzeżeniem ust. 13. Faktyczna wysokość częściowej dopłaty będzie uzależniona od ilości 
rozpatrywanych przez Komisję wniosków i może być weryfikowana w nowym roku budżetowym.

13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach podyktowanych brakiem w szkole  nauczyciela 
o danej specjalności/kierunku lub z uwagi na indywidualną sytuację nauczyciela może on otrzymać 
dofinansowanie całości wniesionej opłaty za daną formę doskonalenia zawodowego.

14. Przyznane nauczycielowi dofinansowanie podlega zwrotowi w przypadku:

1) powtarzania semestru lub roku,

2) przerwania studiów przed ich ukończeniem,

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

14. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może odstąpić od żądania zwrotu 
dofinansowania.

§ 5. Wnioski w sprawie form dofinansowania dokształcania nauczycieli, a dotyczące dyrektorów 
składane są bezpośrednio do Burmistrza Miasta i Gminy i wymagają jego akceptacji.

§ 6. 1. System dopłat jest narzędziem polityki kadrowej dyrektora placówki i nie stanowi pomocy 
socjalnej dla studiujących nauczycieli.

2. Podział środków na dofinansowanie dokształcania oraz wysokość przyznanych kwot nie podlega 
roszczeniom ze strony nauczycieli.”.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom placówek oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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