REGULAMIN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA
NAUCZYCIELI SOSW w DĘBLNIE
Podstawa prawna:
1. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26.01.1982r. ( Dz. U. z 2019r., poz. 2215);
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.08.2019r. w sprawie dofinansowania
doskonalenia zawodowego nauczycieli… ( Dz.U. 2019r. poz. 1653);
3. Uchwała Nr XXII/139/2020 Rady Miasta Dęblin z dn. 30.01.2020r. w sprawie dofinansowania opłat za
doskonalenie zawodowe nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020r.
pobieranych przez podmioty oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest
przyznawane;
4. Zarządzenie Nr 12.2020 Burmistrza Miasta Dęblin z dn. 31.01.2020r. w sprawie ustalenia na rok 2020
planu finansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przeszkoli prowadzonych przez
Miasto Dęblin wraz z załącznikami.
Postanowienia ogólne:
§1
1. Dyrektor szkoły porozumieniu z Radą Pedagogiczną SOSW w Dęblinie opracowuje plan doskonalenia
zawodowego nauczycieli, mając na uwadze program rozwoju placówki i związane z tym potrzeby
kadrowe, plan rozwoju zawodowego poszczególnych nauczycieli oraz wnioski nauczycieli
o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego.
2. Dyrektor corocznie w terminie do 31 października składa do organu prowadzącego wniosek
o przyznanie środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli przygotowany
w porozumieniu z radą pedagogiczną, z uwzględnieniem rocznego planu doskonalenia zawodowego
nauczycieli, zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący ustalając plan dofinansowania doskonalenia
zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli.
4. Wysokość przyznanych środków na dany rok winna być przedłożona radzie pedagogicznej.
5. Dyrektor placówki w terminie do 31 marca danego roku składa organowi prowadzącemu sprawozdanie
ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego
nauczycieli w poprzednim roku budżetowym. Wcześniej przedstawia sprawozdanie radzie
pedagogicznej.
6. Wzór wniosku o przyznanie dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli stanowi załącznik
nr 2 do regulaminu.
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§2
Celem stworzenia systemu dopłat jest realizacja efektywnej polityki kadrowej zapewniającej kadrę
pedagogiczną z odpowiednimi kwalifikacjami.
§3
Przekazane przez organ prowadzący środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli
przeznacza się, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Dęblin, na specjalności, formy kształcenia ustalone na
rok budżetowy:
1) Koszty związane podróżą służbową nauczycieli oraz osób organizujących i prowadzących daną
formę doskonalenia;
2) Opłaty pobierane za formy doskonalenia zawodowego nauczycieli: seminaria , konferencje,
wykłady, warsztaty, szkolenia, studia podyplomowe i inne formy doskonalenia, formy kształcenia
nauczycieli prowadzone przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli;
3) Koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla nauczycieli.
§4

1. Środkami na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli dysponuje dyrektor
SOSW w Dęblinie.

2. Wysokość dopłat uzależniona jest od ilości złożonych wniosków w danym roku budżetowym oraz
posiadanych środków finansowych.
3. Wszystkie formy doskonalenia zawodowego nauczycieli muszą być zgodne z założeniami i potrzebami
placówki.
Kryteria przyznawania dofinansowania:
§5
1. Wnioski o dofinansowanie dopłaty do czesnego przyjmowane będą przez dyrektora do 30. czerwca za
semestr kończący sesję zimową i do 30. listopada za semestr kończący sesję letnią.
2. Do wniosku należy dołączyć
1) oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu, na podstawie której można
jednoznacznie stwierdzić podjęcie, kontynuację lub ukończenie danej formy kształcenia lub doskonalenia
zawodowego wystawionego przez organizatora;
2) dowód opłaty poniesionej z tytułu podjętego kształcenia/ doskonalenia. 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) Maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie / doskonalenie zawodowe nauczycieli wynosi
50% odpłatności za semestr nauki, ale nie więcej niż 1300 zł dla jednego nauczyciela w roku
budżetowym;
4) O dofinansowanie doskonalenia zawodowego mogą ubiegać się nauczyciele:
a. Zatrudnieni w wymiarze nie mniejszym niż 1/ 2 etatu,
b. Uzupełniający kwalifikacje, które są niezbędne do prowadzenia przydzielonych zajęć lub uzyskania
uprawień do nauczania dodatkowego przedmiotu, o ile jest taka potrzeba,
c. Posiadający zgodę dyrektora na podjęcie danej formy dokształcania i doskonalenia zawodowego.
5) Dofinansowanie do kształcenia i doskonalenia zewnętrznego nie przysługuje nauczycielom
zatrudnionym na czas określony w ramach zastępstwa lub w przypadku potrzeby wynikającej z
organizacji nauczania.
Zasady i tryb przyznawania dofinansowania:
§6
1. Dofinansowanie podlega zwrotowi w przypadku:
a. Przerwania z winy nauczyciela określonej formy doskonalenia
b. Rozwiązania umowy o pracę na prośbę nauczyciela w ciągu trzech lat od chwili ukończenia
uczelni/ formy doskonalenia.
2. W przypadku utraty pracy nie z winy nauczyciela, kwota dopłaty nie podlega zwrotowi.
3. Dyrektor rozpatruje wnioski dwa razy w roku. O podjętej decyzji informuje nauczycieli na piśmie.
4. Wnioski złożone przez nauczycieli po terminie, o którym mowa w § 5 pkt 1 niniejszego regulaminu,
będą rozpatrywane podczas kolejnego rozpatrywania przez dyrektora placówki.
5. O odmowie przyznania dofinansowania nauczyciel otrzymuje pisemne powiadomienie od dyrektora
SOSW w Dęblinie wraz z uzasadnieniem.
Postanowienia końcowe:
§7
1. Podział środków na dofinansowanie dokształcania oraz wysokość przyznanych kwot nie podlega
roszczeniom ze strony nauczycieli, a brak dofinansowania nie zwalnia nauczyciela z obowiązku
samokształcenia i doskonalenia zawodowego
2. Plan doskonalenia nauczycieli SOSW w Dęblinie i przeznaczenie środków na jego realizację może
ulec w ciągu roku zmianie - w przypadku pojawienia się ważnej dla rozwoju nauczycieli i placówki
oferty szkoleniowej.

Regulamin przyjęto po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną w dniu 12 lutego 2020r.

