
Zarządzenie Nr 733/2022 

Burmistrza Miasta i Gminy Syców 

z dnia 28 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie planu dofinansowania w roku 2022 form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Syców oraz zasad dofinansowania zawodowego nauczycieli w przedszkolach i szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Syców  

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 

2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz uchwały nr XL/355/2021 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 22 grudnia 

2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Syców na 2022 rok w związku z art. 70a ust. 3 ustawy z 

dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) 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 szkolenie  branżowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1653) po uwzględnieniu wniosków 

dyrektorów placówek oświatowych zarządzam, co następuje:  

§ 1 

1. Ustala się plan  i zasady dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2022 rok 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.  

 

2. Ustala się wykaz specjalności na które dofinansowanie jest przyznawane w poszczególnych szkołach 

i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Syców, zgodnie z załącznikiem nr 2 do 

niniejszego Zarządzenia.  

3. Wprowadza się wzór wniosku nauczyciela o dofinansowanie kosztu doskonalenia, zgodnie z 

załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.  

§ 2 

 Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Sycowie oraz 

dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych.   

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                            Załącznik nr 1 

                                                                                                                                                                                               do zarządzenia nr 733/2022 

                                                                                                             Burmistrza Miasta i Gminy Syców 

 z dnia 28 stycznia 2022 r. 

 

 

 

 

 

Plan i zasady dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2022 rok 
 

§ 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 Karta Nauczyciela, wyodrębnione w budżecie Gminy Syców na rok 2022 dzieli się w 

następujący sposób:   

1) 75 % środków, z przeznaczeniem na dofinansowanie w części lub w całości: 

a) kosztów podróży służbowych, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, 

nauczycieli i specjalistów organizujących i prowadzących daną formę doskonalenia 

zawodowego nauczycieli; 

b)  kosztów wynagrodzenia nauczycieli i specjalistów prowadzących daną formę doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, z wyjątkiem nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w publicznej 

placówce doskonalenia nauczycieli, publicznej bibliotece pedagogicznej lub publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni  specjalistycznej, która je organizuje; 

c) kosztów druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych; 

d) opłat za udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, 

prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie w oraz inne 

podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli; 

e) koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania 

udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia 

zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje. 

3) 25% środków, przeznacza się na dofinansowanie za dokształcanie na studiach licencjackich, 

magisterskich oraz studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych dla nauczycieli skierowanych 

przez dyrektora, szczególnie nadające kwalifikacje do drugiego nauczanego przedmiotu. 

§ 2. W 2022 r. dofinansowaniu, o którym mowa w § 1 pkt 3, podlegają w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Gminę Syców specjalności określone w  załączniku nr 2 zgodnie z 

określonymi przez dyrektorów placówek oświatowych potrzebami w zakresie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli. 

§ 3. 1.Ustala się na rok 2022 maksymalną kwotę dofinansowania opłaty za kształcenie pobierane przez 

szkołę wyższą i zakład kształcenia nauczycieli, o których mowa w § 1 pkt 3, w wysokości do 50 % kwoty 

tej opłaty, ale nie więcej niż 2000,00zł. ( słownie złotych : dwa tysiące) w roku dla jednego nauczyciela. 

2.Dofinansowanie obejmują opłaty poniesione za rok akademicki 2021/2022 



3.W przypadku, gdy nauczyciel studiuje więcej niż na jednym kierunku, dofinansowaniu podlega tylko 
jeden z nich. 
4. O dofinansowanie mogą ubiegać się nauczyciele zatrudnieni na co najmniej 0,5 etatu w danej szkole 
lub placówce oświatowej. 
§ 4. 1. Na dofinansowanie opłat za dokształcanie pobierane przez szkoły wyższe, zakłady kształcenia 

nauczycieli, w tym za kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora, szczególnie 

nadające kwalifikacje do drugiego nauczanego przedmiotu składa się wniosek, stanowiący załącznik nr 

3 do Zarządzenia, do Centrum Usług Wspólnych w Sycowie w terminie: 

1) do 31 marca 2022 r. 
2) do 30 września 2022 r. 

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

 

1) oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopię dokumentu na podstawie którego 

można jednoznacznie stwierdzić ukończenie danego etapu kształcenia, ukończenia kursu 

kwalifikacyjnego lub jego etapu, 

2) oryginalny dowód wpłaty z tego tytułu, w przypadku uiszczenia opłaty jednorazowej za całość 

formy doskonalenia zawodowego – zaświadczenie o koszcie poszczególnych semestrów, za 

który nauczyciel ubiega się o dofinansowanie. 

3. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Syców. 

4. Ustala się termin zakończenia procedury przyznawania dofinansowania za dokształcenie na dzień 15 

października 2022 r., w wyjątkowych przypadkach można procedurę zakończyć w późniejszym 

terminie, jednak nie później niż do 30 października 2022 r. 

§ 5. Do dnia 28 lutego 2023 r. dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych składają sprawozdanie z 

wykorzystania w roku 2022 środków finansowych, o których mowa w § 1. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            



                   Załącznik nr 2 

                                                                                                                                                                                               do zarządzenia nr 733/2022 

                                                                                                             Burmistrza Miasta i Gminy Syców 

 z dnia 28 stycznia  2022 r. 

 
 

 

 
Wykaz specjalności na które dofinansowanie jest przyznawane w poszczególnych szkołach 

i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Syców 

 

Lp. Nazwa szkoły/przedszkola specjalności 

1 Szkoła Podstawowa  Nr 1  
im. III Tysiąclecia w Sycowie 

nauczanie plastyki i techniki w szkole podstawowej, 
terapia pedagogiczna, doradztwo zawodowe 

2 Szkoła Podstawowa Nr 2 
im. Marii Konopnickiej w Sycowie 

geografia, surdopedagogika, tyflopedagogika, 
nauczanie plastyki i techniki w szkole podstawowej 

3 Szkoła Podstawowa Nr 3  
im. Jana Pawła II w Sycowie 
(wchodząca w skład ZSP w Sycowie) 

tyflopedagogika 

4 Publiczne Przedszkole Nr 2 „Misia 
Uszatka” w Sycowie 

logopedia, oligofrenopedagogika, wczesne 
nauczanie języka angielskiego 

5 Publiczne Przedszkole Nr 3  
im. Małego Księcia w Sycowie 

terapia i edukacja dzieci ze spektrum autyzmu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                             Załącznik nr 3 

                                                                                                                                                                                               do zarządzenia nr 733/2022 

                                                                                                             Burmistrza Miasta i Gminy Syców 

 z dnia 28 stycznia  2022 r. 

 

 

………………………………………………………………………….                                                                                              Syców, dnia ………………………………………………. 

(pieczątka szkoły, placówki) 

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

(Imię i Nazwisko nauczyciela) 

…………………………………………………………………………. 

(adres zamieszkania i nr tel.)                                                                                                      Burmistrz Miasta i Gminy Syców         

                        

 

Wniosek o dofinansowanie opłaty za dokształcanie pobierane przez szkołę wyższą lub zakład 

kształcenia nauczycieli 

 

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

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

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

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

4. Aktualny wymiar zatrudnienia: ........................................................................................................ 

5. Aktualny poziom wykształcenia: ...................................................................................................... 

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

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

8. Dotychczas ukończone kursy, szkolenia: ........................................................................................ 

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 

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

10.   Nazwa banku i nr konta, na które należy przesłać kwotę dofinansowania 

..……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
11.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb   

przygotowania decyzji o przyznaniu dofinansowania opłat za kształcenie pobrane przez szkołę wyższą 

lub zakład kształcenia nauczycieli w roku akademicki………………………………………………………………………….. 

 

Załączniki: 

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

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

3. .................... 

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

podpis nauczyciela 

Opinia dyrektora szkoły/przedszkola 

Powyższa forma doskonalenia zawodowego jest zgodna z potrzebami organizacyjnymi 

szkoły/przedszkola. 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/przedszkola. Ponadto uzyskanie określonej formy kwalifikacji przez ............................................. 

pozwoli na lepsze przygotowanie uczniów do sprawdzianów i egzaminów.  

 

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

podpis i pieczęć dyrektora szkoły/przedszkola 

 

 

Decyzja organu prowadzącego szkołę/przedszkole 

Stwierdzam, że wnioskodawca spełnia warunki do przyznania dofinansowania .................... 

Zatwierdzam wypłatę dofinansowania w wysokości .................... . 

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

podpis i pieczęć 


