ZARZĄDZENIE nr 23/2019
Wójta Gminy Manowo
z dnia 20 marca 2019 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania nauczycielom
dofinansowania opłat za indywidualne doskonalenia zawodowe oraz wzoru wniosku
o przyznanie dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli
Na podstawie art.70a 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,
2019 poz. 136 ze zm.), zarządzam co następuje:
§ 1. Ustalam wzór wniosku o przyznanie dofinansowania na doskonalenie zawodowe
nauczycieli stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Określam szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dofinansowania opłat za
indywidualne doskonalenie zawodowe
1. Dofinansowanie opłat za kształcenie zawodowe nauczycieli oraz dofinansowanie
kosztów przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli uczestniczących
w różnych formach doskonalenia zawodowego przyznaje:
a) nauczycielowi – dyrektor placówki,
b) dyrektorowi placówki oświatowej – Wójt Gminy Manowo w ramach posiadanych
przez daną placówkę środków przeznaczonych na ten cel.
2. Ubiegający się o dofinansowanie kształcenia składa wniosek wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Do wniosków o których mowa w ust.3 należy dołączyć:
a) oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu, na
podstawie którego można jednoznacznie stwierdzić ukończenie danego etapu
kształcenia.
b) oryginalny dowód wpłaty z tego tytułu. W przypadku uiszczenia jednorazowej
wpłaty za całość danej formy doskonalenia zawodowego- zaświadczenie
o koszcie poszczególnych semestrów roku akademickiego, za który nauczyciel
ubiega się o dofinansowanie.
c) w przypadku otrzymania zwrotu kosztów dojazdu lub zakwaterowania i
wyżywienia nauczyciel zobowiązany jest do udokumentowania wysokości
poniesionych wydatków poprzez przedstawienie rachunku, faktury lub biletu.
d) nauczyciel nie może otrzymać dwa razy dofinansowania za ten sam semestr
lub to samo szkolenie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i dyrektorom placówek
oświatowych.
§ 4. Traci moc zarządzenie nr 36/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania nauczycielom dofinansowania
opłat za indywidualne doskonalenia zawodowe oraz wzoru wniosku o przyznanie
dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 23/2019
Wójta Gminy Manowo
z dnia 20 marca 2019 r.

……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
(określenie adresata wniosku)

Wniosek o przyznanie dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczyciela
I.

Informacje o nauczycielu

Imię i nazwisko
Aktualny poziom
wykształcenia (pełna nazwa
uczelni – ukończony kierunek)

Nazwa i adres placówki
oraz okres zatrudnienia
w tej placówce, nauczany
przedmiot i wymiar czasu
pracy
Staż pracy na stanowisku
nauczyciela ogółem/w
obecnej szkole

II.

Informacja o wnioskowanej, rozpoczętej lub kontynuowanej formie doskonalenia
zawodowego.

Pełna nazwa i adres
zakładu kształcenia
Forma doskonalenia
zawodowego (w przypadku
studiów należy podać kierunek
i rodzaj studiów: magisterskie,
podyplomowe)

Czas trwania studiów
Semestr, którego dotyczy
dofinansowanie

Wysokość opłaty za
semestr, którego dotyczy
dofinansowanie
Kwalifikacje uzyskane po
zakończeniu
doskonalenia
zawodowego nauczyciela
Koszty przejazdu,
zakwaterowania,
wyżywienia

III.

Informacje o rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie przez Dyrektora placówki/Wójta Gminy
Manowo

Forma i kierunek kształcenia nauczyciela/dyrektora placówki jest zgodna/niezgodna z planem doskonalenia
zawodowego nauczycieli, w tym z priorytetowymi kierunkami dokształcania i doskonalenia oraz spełnia wszystkie
warunki określone w uchwale nr
Rady Gminy Manowo z dnia
W związku z powyższym przyznaję/nie przyznaję dofinansowanie opłaty za kształcenie w
wysokości…………………………………………………..,(słownie:………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...)
………………………………………
(miejscowość i data)

IV.

…………………………..
(pieczęć i podpis Dyrektora
placówki/Wójta Gminy)

Zapoznałem się z decyzją w sprawie dofinansowania za kształcenie.

…………………………………..
(miejscowość i data)

………………………………
(podpis nauczyciela/dyrektora)

